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RAMON LLULL, L’ESCRIPTOR
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Primera unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Llengua catalana
i literatura. Els alumnes hi descobriran la figura de Ramon Llull, els seus trets més
característics i la importància de la seva extensa producció literària. En les activitats proposades es destaca especialment el paper de Llull com a iniciador de l’ús
del català en grans obres literàries, la seva defensa de l’ús del diàleg i de la raó
per a convèncer, i els valors d’autodisciplina, implicació i constància que el van
acompanyar al llarg de la seva vida.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Ubicar històricament la figura de Ramon Llull i descobrir el seu paper com a autor de grans obres
literàries en català.
2.- Conèixer alguna de les obres més significatives de Ramon Llull.
3.- Comprendre, analitzar i relacionar textos divulgatius per a treure’n informacions, conceptes i idees
concretes.
4.-Relacionar els valors d’autodisciplina, organització i constància, presents en la vida i en l’obra de
Ramon Llull, amb accions de la quotidianitat dels alumnes.
5.- Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Presentació de la unitat i dels continguts que s’hi
treballaran.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Descoberta d’un episodi biogràfic de Ramon Llull
narrat en primera persona.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Activitat vinculada als continguts curriculars de la
matèria.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Activitat de reflexió sobre els valors de l’episodi
biogràfic de la unitat.

15 minuts

Lectura d’un text de Llull vinculat als aprenentatges
fets.

5 minuts

UN BON RELAT
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		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina
web del programa educatiu www.enlullat.cat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
En aquesta primera sessió del conjunt del programa educatiu, us
recomanem que feu una breu introducció sobre la figura de Ramon
Llull i que incidiu en la seva importància històrica i literària. En aquesta
exposició convé destacar:

1.- el seu paper pioner en els orígens de la literatura catalana com a escriptor de grans obres literàries;
2.- el seu ús de la literatura com a eina per a transmetre coneixement;
3.- el fort component cristià que va impregnar tota la seva vida;
4.-la seva ferma defensa de la raó i del diàleg com a mitjans per a convèncer.
Per a fer-ne una presentació més completa, podeu aprofitar la biografia que us facilitem en la guia
didàctica i en la pàgina web del programa educatiu.
Si voleu aprofundir més en la figura de Ramon Llull, podeu visitar les següents pàgines web:
•
•
•

Biografia (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)
Biografia (Enciclopèdia Catalana)
Biografia (Racó Català)

1. Temps era Temps…
En acabat, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic narrat pel mateix
Ramon Llull, en què explica:
•
•
•

la seva defensa de la raó per a convèncer els altres;
la seva expulsió de la ciutat de Bugia;
el naufragi que va patir davant les costes de Pisa, on va perdre tots els llibres que havia escrit a
Bugia i que duia amb ell.

Tot i tenir ja seixanta-cinc anys, Ramon Llull els va tornar a escriure tots, incloent-hi la darrera versió de
la seva Art. És un exemple extraordinari de la seva dedicació a l’escriptura com a mitjà per a transmetre
el coneixement.
L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu i a
la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
La sessió continua amb una miniwebquesta en grups de tres o quatre alumnes. Hi hauran de respondre
tres preguntes que exemplifiquen tres aspectes clau de la vida de Ramon Llull. A la pàgina web del
programa educatiu podeu trobar l’accés a la miniwebquesta amb el conjunt d’enllaços proposats com a
fonts d’informació per a trobar les respostes. Tot i això, us recomanem que animeu els alumnes a cercar
a la xarxa altres web d’interès en les quals puguin obtenir dades per respondre les qüestions proposades.
Les preguntes que planteja el mateix Ramon Llull són:
•
•
•

Per què creieu que vaig escriure una gran part de la meva obra en català, si en aquella època la
llengua comuna per a transmetre el coneixement era el llatí?
També vaig ser un ferm defensor de la conversió dels musulmans al cristianisme. Quines dues eines
creia jo que eren indispensables per a fer-ho?
Com ja deveu saber, vaig escriure un gran nombre d’obres literàries. Seríeu capaços de trobar el
títol de tres de les meves obres més importants i explicar, de manera resumida, amb quina intenció
les vaig escriure?

Quan tots els grups hagin acabat, poseu en comú els resultats i aprofiteu l’ocasió per a remarcar els
següents continguts relatius a les qüestions plantejades:
•

Ramon Llull no concebia la literatura com una finalitat en si mateixa, sinó com un instrument de
divulgació capaç d’arribar millor al públic al qual s’adreçava. Per això adaptava el to, el contingut
i la llengua a cada auditori. Així, quan volia transmetre un coneixement acadèmic destinat a les
universitats, escrivia en llatí; quan s’adreçava als musulmans, emprava l’àrab, i quan volia promoure
una reflexió o fomentar els valors del cristianisme entre el poble cristià, feia servir la llengua pròpia
de la gent del país, el català. Si el públic català s’havia afeccionat a llegir novel·les, Llull aprofità el
gènere per a acostar al lector les seves idees i les seves propostes de reforma.

•

Llull era partidari d’una religió basada no solament en la fe, sinó també en la raó, entre les quals
sostenia que no hi pot haver contradicció. Per això Llull defensava el diàleg raonat entre diverses
religions. En cas de controvèrsia, calia mirar de convèncer amb arguments fonamentats, perquè
convèncer és un mitjà molt més efectiu que no pas forçar a creure. Una bona mostra d’aquest
tarannà és la llarga llista de diàlegs que va escriure (fins a vint-i-sis), que el converteixen en l’autor
medieval que més en va compondre.

•

Una de les obres més significatives de Ramon Llull és el Romanç d’Evast
e Blaquerna (1283), una ambiciosa novel·la en què descriu una proposta
de reforma integral de la societat medieval. Aquesta obra conté el Llibre
d’amic e amat, que narra l’experiència contemplativa de Blaquerna, el
seu protagonista. Entre les obres literàries de Llull també cal destacar
el Llibre de meravelles (1288-1289), que narra el viatge d’un pelegrí
que observa astorat com els homes prescindeixen de Déu i de les seves
ensenyances. El Llibre de les bèsties (1288-1289), inclòs dins el Llibre
de meravelles, és una faula que proposa una seriosa reflexió sobre la
política i l’ambició de poder.

3. Juguem plegats
A continuació, proposem un petit joc en què els alumnes hauran de trobar exemples del seu dia a dia que
exemplifiquin els valors de la constància, l’autodisciplina i la implicació, que van marcar la vida de Llull.
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El joc consta de les fases següents:

1.- Distribuïu els alumnes en grups de tres o quatre.
2.- Cada grup disposarà de cinc minuts per a trobar exemples del seu dia a dia que exemplifiquin els
valors que van inspirar la vida de Ramon Llull, i triarà un representant.

3.- Per torns, el representant de cada equip compartirà una de la respostes trobades pel seu equip.
4.-Si un equip triga més de cinc segons a donar una resposta, o en repeteix una que ja ha dit un altre
equip, o en dóna una que no té res a veure amb els valors mencionats, serà eliminat.
5.- L’equip que pugui donar més respostes correctes serà el guanyador del joc.

4. Un bon relat
Per tancar la sessió, proposeu als alumnes de llegir el fragment del Liber disputationis Petri et Raimundi
phantastici (1311) que tenen a la seva fitxa. S’hi evidencia la forta convicció cristiana que va marcar la
vida de Ramon Llull, així com la constància amb què va treballar per assolir els seus propòsits. Al final
del fragment, es convida els alumnes a reflexionar sobre quins són els seus objectius a la vida.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.
Jo he estat un home casat, he tingut fills; era bastant ric, lasciu i mundà. Vaig deixar-ho tot de bon grat
per poder-me dedicar a fomentar l’honor de Déu i el bé públic, i a exaltar la santa fe. Vaig aprendre l’àrab
i vaig anar moltes vegades a predicar als sarraïns; per causa de la fe vaig ser pres, empresonat, colpejat.
He treballat quaranta-cinc anys per aconseguir que l’Església i els prínceps cristians s’interessessin pel bé
públic. Ara sóc vell, ara sóc pobre, i encara tinc el mateix propòsit, i el tindré fins a la mort si Déu voldrà.

Liber disputationis Petri et Raimundi phantastici (1311), pròleg, § 12
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RAMON LLULL, L’ESCRIPTOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
Suposo que ja us han explicat moltes coses de mi, però de ben segur
que no us en deuen haver contat una de tan interessant. Mireu, el 1307
me’n vaig anar al nord d’Àfrica a fer de missioner a la ciutat de Bugia,
l’actual Bejaia (Algèria). Allà hi vaig mantenir llargues discussions amb
teòlegs musulmans locals. Però... renoi! No em volien entendre i per
aquesta raó vaig ser empresonat. Jo només volia dialogar, transmetre
els valors del cristianisme, els meus coneixements... I us ho voleu
creure? Van acabar desterrant-me!
Així, amb tots els meus llibres, vaig haver d’embarcar-me en una nau que anava a Gènova. Quan
navegàvem a l’altura del port de Pisa, tot d’una es va aixecar una tempesta tan gran que vam
naufragar. Tot i que pensava que era la meva fi, un altre company i jo vam aconseguir arribar a
la costa pisana, totalment exhaustos i nus. Ho havíem perdut tot. Per sort, a la ciutat de Pisa ens
van tractar molt bé i ens van curar les ferides. Però el que més em dolia era la pèrdua dels meus
estimats llibres, que tant m’havia costat escriure. Aleshores ja tenia seixanta-cinc anys, però no
vaig defallir. Encara tenia el cap ben lúcid, i, amb constància i treball, vaig tornar a escriure totes
les obres que havia perdut en el naufragi.
Quina feinada, oi? Per a mi era molt important que tots aquests coneixements no es perdessin, i
que tampoc no caiguessin en oblit. Als pensaments, sense la lletra, els costa molt més perdurar!

2. T’HI ATReVEIXES?
Ara que ja em coneixeu una mica millor, us proposo un repte. Cerqueu informació sobre mi a
Internet i responeu aquestes tres preguntes. A veure si en sou capaços!
•

Per què creieu que vaig escriure una gran part de la meva obra en català, si en aquella època
la llengua comuna per a transmetre el coneixement era el llatí?

•

També vaig ser un ferm defensor de la conversió dels musulmans al cristianisme. Quines dues
eines creia jo que eren indispensables per a fer-ho?

•

Com ja deveu saber, vaig escriure un gran nombre d’obres literàries. Seríeu capaços de trobar
el títol de tres de les meves obres més importants i explicar, amb quina intenció les vaig
escriure? Resumiu-ne l’argument com si volguéssiu recomanar-ne la lectura a un amic vostre.

Si accediu a www.enllullat.cat, hi trobareu uns quants enllaços de referència. De segur que hi
descobrireu moltes coses i, per descomptat, la resposta a aquestes preguntes!
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3. JUGUEM PLEGATS
Com que veig que sou molt hàbils cercant informació i trobant respostes, us proposo un joc ben
senzill. Dividiu-vos en grups de tres o quatre i, en tres minuts, anoteu el màxim nombre d’exemples
del vostre dia a dia que tinguin a veure amb aquests quatre valors que van marcar la meva vida:
•
•
•
•

autodisciplina
organització
constància
implicació

Per exemple, podeu escriure “Fer els deures cada dia abans de sopar” com a mostra quotidiana
d’autodisciplina i constància. És ben fàcil, no?
Quan hagi passat el temps, cada equip compartirà en veu alta un dels exemples que ha anotat i, tot
seguit, el torn passarà a un altre grup. L’equip que més exemples pugui dir sense repetir-ne cap, i
sense trigar més de cinc segons a respondre, serà el guanyador del joc.

4. UN BoN RELAT
Per acabar la sessió d’avui, us ofereixo un fragment de la meva obra. Com veureu, s’hi
observa molt bé la constància amb què vaig treballar per assolir els meus propòsits.
Llegiu-lo amb calma i contesteu la pregunta final.

Jo he estat un home casat, he tingut fills; era bastant ric, lasciu i mundà. Vaig deixar-ho tot de bon grat
per poder-me dedicar a fomentar l’honor de Déu i el bé públic, i a exaltar la santa fe. Vaig aprendre l’àrab
i vaig anar moltes vegades a predicar als sarraïns; per causa de la fe vaig ser pres, empresonat, colpejat.
He treballat quaranta-cinc anys per aconseguir que l’Església i els prínceps cristians s’interessessin pel bé
públic. Ara sóc vell, ara sóc pobre, i encara tinc el mateix propòsit, i el tindré fins a la mort si Déu voldrà.
Liber disputationis Petri et Raimundi phantastici (1311), pròleg, § 12

•

Quins objectius us proposeu assolir vosaltres en la vostra vida?
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RAMON LLULL - L’AUTODIDACTE
fitxes de la unitat didÀctica
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RAMON LLULL, L’AUTODIDACTE
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Segona unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Llengua catalana
i literatura. Els alumnes hi descobriran el procés autodidàctic de Ramon Llull, la
seva voluntat divulgadora i el seu recurs a llengües com el català, el llatí, l’occità o
l’àrab per a apropar els seus escrits a destinataris diversos. La unitat es completa
amb una activitat que relaciona frases fetes amb fets i valors que van marcar la
vida de Ramon Llull, i amb una reflexió final que permet de traslladar aquests
valors a la quotidianitat dels alumnes.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’ús que fa Ramon Llull de llengües diverses per a apropar els seus escrits a destinataris
diversos.
2.- Llegir i comprendre un text escrit en català antic per a treure’n informacions i idees concretes.
3.- Identificar neologismes actuals.
4.-Relacionar els valors de l’aprenentatge al llarg de tota la vida, de l’autonomia i de la perseverança,
presents en la vida i en l’obra de Ramon Llull, amb frases fetes i amb l’activitat quotidiana dels
alumnes.
5.- Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Explicació inicial del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Lectura i comprensió d’un text escrit en català antic
i identificació de neologismes.

JUGUEM PLEGATS

UN BON RELAT

Identificació del significat de frases fetes tradicionals
i reflexió sobre els valors de l’aprenentatge al llarg
de la vida i de la perseverança, en la quotidianitat
dels alumnes.
Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

20 minuts

15 minuts

5 minuts
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		MATERIALS

•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina web
del programa educatiu www.enlullat.cat i a la fitxa de l’alumnat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem d’introduir la sessió explicant que Llull no va rebre
una formació acadèmica reglada i que, per tant, no es va instruir en
l’escolàstica pròpia de les universitats medievals com la immensa
majoria d’intel·lectuals de l’època, sinó que va realitzar un procés
autodidàctic d’àmplies lectures.
A l’edat mitjana, la formació reglada estava gairebé reservada als clergues, tot i que començaven a
aparèixer moviments de laics que s’interessaven pel coneixement i la cultura librària. A partir del segle
XIII, a més, els ordes mendicants (sobretot els instal·lats a les grans ciutats, com els frares dominicans
i franciscans) van desenvolupar una tasca de formació del poble, en part amb la intenció de combatre
l’heretgia.
En aquest context, Llull va ser un dels primers escriptors europeus a fer ús d’una llengua romànica per
a tractar de matèries fins llavors reservades al llatí: la filosofia, la teologia, la ciència, etc. Aquest ús del
català respon a una clara voluntat de comunicar el seu missatge a un ventall més ampli de destinataris, i
no només a aquells que coneixien el llatí. Un altre exemple d’aquesta intenció divulgadora és la utilització
molt freqüent de recursos analògics, narracions exemplars i al·legories, per a transmetre coneixements
d’una manera amena i entenedora.
Per a aprofundir més en les obres i els fets biogràfics més destacats de Ramon Llull, us recomanem
que visiteu les següents pàgines web:
•
•

Episodis més destacats de la vida de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)
Resum de les obres literàries de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)

1. Temps era Temps…
Després de la presentació, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic
narrat per Ramon Llull, en què explica:
•
•
•
•

el seu procés autodidàctic;
la voluntat d’estudiar idiomes per a fer-se entendre;
el recurs a diverses llengües i formes literàries, conforme als continguts i als destinataris de cada
obra;
el seu impuls a la creació d’escoles per a l’aprenentatge de les llengües dels no cristians, especialment
de l’àrab.

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu i a
la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
En aquesta activitat, Ramon Llull convida els alumnes a llegir un
fragment del capítol 79 de Romanç d’Evast e Blaquerna (1283). El
text original s’acompanya d’una versió al català modern per a fer-ne
més comprensible la lectura. Llull fa aparèixer en aquesta obra un
seu alter ego anomenat “Ramon lo Foll”: un personatge que, com
ell, és un laic que probablement tampoc no disposa d’una formació
reglada. Això, però, no impedeix que es presenti davant la cort
papal i es faci escoltar. En el fragment proposat, Ramon lo Foll fa
servir un gos i un esparver per a parlar de dos tipus d’homes ben
diferents. Aquest ús de la narració exemplar i de l’analogia il·lustra
clarament la seva intenció d’acostar i fer entenedor el seu discurs a
destinataris diversos.
El fragment s’acompanya de dues preguntes: una de comprensió lectora i una altra de reflexió, que els
alumnes poden contestar individualment o en grup. L’activitat finalitza convidant els alumnes a trobar
neologismes actuals, paral·lelament a l’ús que Ramon Llull va fer d’aquesta mena de mots.

3. Juguem plegats
Els alumnes descobriran tres episodis biogràfics de Ramon Llull que exemplifiquen experiències
d’aprenentatge al llarg de la vida i també de perseverança. A cadascun d’aquests episodis, els alumnes
hi hauran d’associar una de les tres frases fetes que els proposem. La relació correcta és:

EPISODI BIOGRÀFIC

FRASE FETA o dita
POPULAR

Entre els anys 1287 i 1289 Ramon Llull va anar a Roma i a París per mostrar
la seva Art a la cort papal i a la universitat, però no va ser entès perquè el
seu sistema era massa complex. En lloc d’abandonar, al llarg de la seva vida
va compondre unes quantes versions de l’Art, cada vegada més intuïtives.
Entre el final del 1309 i el 1311, Llull va obtenir un document en què

De mica en mica, s'omple la pica

quaranta mestres i batxillers en arts i medicina aprovaven les seves lliçons i
consideraven útil i profitosa la seva Art.
Just abans de partir en la seva primera missió cap a Tunis (1292), Ramon
Llull va patir una crisi paralitzant, provocada per la por del martiri, que el va
retenir a Gènova durant gairebé un any. Finalment, després de molts dubtes
sobre com havia de procedir, va aconseguir sobreposar-se als temors que el

Fer el cor fort

paralitzaven i va embarcar-se cap al nord d’Àfrica. La decisió va retornar-li la
salut gairebé immediatament.
El 1293 Llull va establir un diàleg a Tunis amb savis musulmans. Els va oferir
de fer-se musulmà si eren capaços de fer-li veure que la seva religió era
millor que el cristianisme. Als tunisians, al començament, els va semblar bé,
però quan Ramon ja tenia un grup de musulmans disposats a ser batejats,

Picar-se els dits

van decidir expulsar-lo.

Per acabar, convideu els alumnes a posar exemples de situacions actuals, pròpies o del seu entorn, a les
quals també podrien aplicar-se aquestes dites populars i tradicionals.
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4. Un bon relat
Per tancar la sessió, convideu els alumnes a llegir en gran grup el fragment del Llibre de contemplació
(1271-1274) que tenen a la seva fitxa. S’hi pot veure la voluntat de Ramon Llull de recórrer a la ficció i
d’atribuir al seu propi jo determinades qualitats, virtuts o defectes, com a eina retòrica per a embellir la
prosa i fer-la més interessant i persuasiva.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Però, Senyor, en molts llocs d’aquesta obra ens
vanem de ser virtuós i de ser viciós, i això ho fem
per tal que l’obra estigui més ben concebuda.
Ens atribuïm virtuts que no tenim, però ho diem
per embellir l’obra; així com el trobador es vana
d’estar molt enamorat perquè la seva cançó
sigui millor, de la mateixa manera ens hem
atribuït virtuts amb la intenció d’embellir l’obra.
I com que ens acusem dels vicis que tenim i
no escrivim el nostre nom en aquesta obra, es
demostra que no ens vanem de tenir virtuts ni
ens lloem per vanaglòria, sinó que ho fem per
tal que l’obra sigui millor.

Emperò, Sényer, en molts de llocs en esta obra
nos gabam d’ésser vertuós e d’ésser viciós, e
açò fem per tal que l’obra ne sia mills afigurada;
on les vertuts deïm nós que no són en nós, mes
que ho deïm així per embellir l’obra, car, així
com lo trobador se gaba de bé ésser enamorat
per tal que sa cançó ne sia mellor, enaixí nós
havem dit que ha en nós vertuts per entenció
d’embellir l’obra; e car nós nos acusam dels
vicis qui són en nós, e car lo nostre nom no
escrivim en esta obra, per açò és significat que
nós no ens gabam d’haver vertuts ni ens lloam
per haver vanaglòria, ans ho fem per tal que
l’obra ne sia mellor.

Llibre de contemplació (1271-1274), cap. 366, § 26
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RAMON LLULL, L’ESCRIPTOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
Després d’haver complert trenta anys, ho vaig deixar tot i vaig dedicar
nou anys de la meva vida a l’estudi. Ep, i sense matricular-me en
cap universitat! Tenia tantes ganes d’aprendre que ho vaig fer per mi
mateix, aprofitant l’accés que tenia a les biblioteques dels convents i
monestirs mallorquins. En aquest temps també vaig estudiar àrab. Si
volia convertir els musulmans al cristianisme, els havia de saber parlar
en la seva llengua perquè m’entenguessin!
Per a la tasca que volia emprendre, em calia valdre’m de gèneres literaris molt variats i de diverses
llengües: l’occità, per a la poesia; el llatí, per als tractats tècnics i acadèmics; el català, quan volia
que la gent del poble m’entengués, i l’àrab, per a adreçar-me als musulmans. Per aquesta raó
vaig impulsar la creació d’un centre per a l’aprenentatge de la llengua àrab i per a la formació de
missioners al monestir de Miramar. També vaig impulsar la creació de càtedres de llengües orientals
per a missioners en les principals universitats europees.

2. T’HI ATReVEIXES?
Ara que ja sabeu que jo valoro molt aprendre llengües, us proposo
un petit repte. Llegiu aquest text en català antic, en el qual faig
aparèixer un meu alter ego anomenat “Ramon lo Foll”. Com jo
mateix, ell també és un laic sense formació reglada, però dotat
de prou coneixement i saviesa per a poder-se presentar a la cort
papal i fer-se escoltar pels cardenals, gràcies a la seva formació
autodidacta. Llegiu amb calma el text i contesteu les tres preguntes
del final.

RAMON LO FOLL A LA CORT PAPAL
Esdevenc-se un dia que l’apostoli convidà tots
los cardenals, e tenc gran cort aquell dia. Quan
hagren menjat en la cort, vénc un home vestit
com a foll e hac ras son cap, e en sa mà portà
un esparver e en l’altra mà tenc una corda on
era lligat un ca que menava. Saludà lo senyor
apostoli e los cardenals e tota la cort de part lo
senyor emperador, e dix aquestes paraules:

Vet aquí que un dia el papa va convidar tots
els cardenals i va celebrar cort solemne aquell
dia. Quan van haver menjat a la cort, va venir
un home vestit com un foll i amb el cap rapat;
en una mà hi portava un esparver i a l’altra un
gos lligat amb una corda. Va saludar el senyor
papa, els cardenals i tota la cort de part del
senyor emperador, i va dir aquestes paraules:
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—Jo son Ramon lo Foll, qui venc per
manament de l’emperador en esta cort per usar
de mon mester e per cercar mos companyons.
Quan hac dites aquestes paraules, ell donà a
picar a l’esparver e puix féu-lo venir a son puny
dues o tres vegades. Aprés ferí e baté l’esparver
amb la corda d’on era lligat son ca, e altra
vegada cridà l’esparver que vengués a son puny.
E l’esparver, per ço car lo Foll l’havia esquivat e
l’havia ferit, fugí e volà fora lo palau on l’apostoli
era, e esdevenc salvatge. Quan Ramon lo Foll hac
perdut son esparver, ell ferí molt fortment lo ca
dues o tres vegades, e tota hora que l’apellava,
volenterosament lo ca tornava a ell.
—Ramon lo Foll —dix l’apostoli—, qual
és ton estament? Ni per què dius que en esta
cort est vengut cercar tos companyons? Ni què
significa ço que has fet de l’esparver e del ca
denant nosaltres?
—Sényer —dix Ramon lo Foll—, jo era
cosí en la cort de l’emperador e depenyia’m foll
per ajustar diners. E l’emperador ha’m tant dit
de la passió de Jesucrist e de la noblesa de Déu,
que vull ésser foll per donar d’ell honrament e
honor. E no vull haver manera a mes paraules
per força de gran amor. E per ço car vostra cort
ha major honor per la passió de mon amat e
per l’encarnació que nulla altra cort, cuid atrobar
en vostra cort molts companyons qui sien de
mon ofici. L’esparver significa los hòmens qui
no ajuden a home ni a sostenir honrament e
l’ordenament de vostra cort sens diners e serviis;
e quan hom los prega e no els dóna res, fér hom
llur coratge de peresa e treball, e per açò són
a home estranys e salvatges. Lo ca significa
los hòmens qui són tan aflamats e tan ajustats
d’amor amb l’honrament e l’ordenament de la
cort per ço que Déus hi sia honrat, que, sens
que hom no satisfaça a llurs treballs, sostenen
treballs e afanys per home qui haja a procurar
alcunes coses en cort, e són als hòmens plaents
e agradables.

—Jo sóc Ramon el Foll, i he vingut per manament
de l’emperador a aquesta cort per fer el meu
ofici i per cercar els meus companys.
Quan va haver dit aquestes paraules, va donar
menjar a l’esparver i després el va fer venir
al seu puny dues o tres vegades. Llavors va
colpejar i ferir l’esparver amb la corda amb què
tenia lligat el gos, i va tornar a cridar l’esparver
que vingués al seu puny.L’esparver, com que
el foll l’havia espantat i l’havia ferit, va fugir
volant fora del palau del papa, i es va tornar
salvatge. Quan Ramon el Foll va haver perdut
l’esparver, va colpejar molt fort el gos dues o
tres vegades, i cada vegada que el cridava, el
gos tornava a ell de bon grat.
—Ramon el Foll —va dir el papa—, qui
ets? I per què dius que has vingut a aquesta
cort a cercar els teus companys? I què significa
això que has fet amb l’esparver i amb el gos
davant nostre?
—Senyor —va dir Ramon el Foll—, a la
cort jo era parent de l’emperador i em fingia
foll per fer diners. Però l’emperador m’ha parlat
tant de la passió de Jesucrist i de la noblesa de
Déu, que vull ser foll per honrar-lo. I, per la
gran força d’amor, no vull seguir cap ordre en
les meves paraules. I com que la vostra cort
honora més que cap altra la passió del meu
amat i la seva encarnació, penso que aquí hi
trobaré molts companys que facin el mateix
que jo. L’esparver representa els homes que no
ajuden als altres ni a mantenir l’honor i l’ordre
de la vostra cort si no obtenen diners i serveis;
quan se’ls demana alguna cosa i no se’ls dóna
res, hom fereix el seu orgull i s’omplen de
peresa i fatiga, i es tornen salvatges i esquerps
amb els altres. El gos representa els homes
que estan tan inflamats d’amor i en tenen tant
que s’esforcen per l’honor i l’ordre de la cort
per tal que Déu hi sigui honrat i, encara que
no se’ls retribueixin els seus serveis, suporten
tribulacions i s’esforcen per ajudar qualsevol
que hagi de fer gestions a la cort, i són amatents
i agradables amb els altres.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 79

EnLLULLa’t - Unitat didàctica Ramon Llull l’autodidacte

Heu entès el text? Com podeu veure amb la traducció, el català del meu temps era una mica
diferent del d’ara. I ara vinga, anem a les preguntes.

1.- A veure si em sabeu dir com són els homes que s’assemblen a un
esparver segons Ramon lo Foll? I els que s’assemblen a un gos?

2.- Per què creieu que utilitzo el recurs de la narració literària, en
comptes d’escriure un text més tècnic, llarg i enrevessat?

3.- En les meves obres faig servir nombrosos neologismes, és a dir, paraules de nova invenció,
per a disposar d’un vocabulari més ampli. Per exemple, puc parlar d’un objecte o material
calefactible per a referir-me a la seva capacitat de ser escalfat. Seríeu capaços d’escriure tres
paraules que vosaltres feu servir actualment, però que els vostres pares no quan tenien la
vostra edat?

3. JUGUEM PLEGATS
Juguem a les endevinalles! Relacioneu aquests episodis de la meva vida amb la frase feta o la dita
popular que penseu que els defineix millor. Us en dono tres a escollir, però només n’hi ha una de
correcta.

EPISODI BIOGRÀFIC
Entre els anys 1287 i 1289 Ramon Llull va anar a Roma i a París per
mostrar la seva Art a la cort papal i a la universitat, però no va ser entès
perquè el seu sistema era massa complex. En lloc d’abandonar, al llarg de
la seva vida va compondre unes quantes versions de l’Art, cada vegada més
intuïtives. Entre el final del 1309 i el 1311, Llull va obtenir un document en
què quaranta mestres i batxillers en arts i medicina aprovaven les seves
lliçons i consideraven útil i profitosa la seva Art.

FRASE
FETA
o
dita POPULAR
Qui no vulgui pols, que no vaig
a l’era
Qui dia passa any empeny
De mica en mica, s'omple la
pica

Just abans de partir en la seva primera missió cap a Tunis (1292), Ramon
Llull va patir una crisi paralitzant, provocada per la por del martiri, que el

Estar amb l’aigua al coll

va retenir a Gènova durant gairebé un any. Finalment, després de molts
dubtes sobre com havia de procedir, va aconseguir sobreposar-se als

Fer el cor fort

temors que el paralitzaven i va embarcar-se cap al nord d’Àfrica. La decisió
va retornar-li la salut gairebé immediatament.

El 1293 Llull va establir un diàleg a Tunis amb savis musulmans. Els
va oferir de fer-se musulmà si eren capaços de fer-li veure que la seva
religió era millor que el cristianisme. Als tunisians, al començament, els va
semblar bé, però quan Ramon ja tenia un grup de musulmans disposats a
ser batejats, van decidir expulsar-lo.

No tocar de peus a terra
Anar amb una sabata i una
espardenya
Picar-se els dits
Hi ha més dies que llonganisses

Podríeu explicar una situació viscuda per vosaltres mateixos a la qual també es pugui aplicar alguna
d’aquestes dites?
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4. UN BoN RELAT
Per acabar, us proposo llegir un fragment de la meva obra en què explico la necessitat
d’utilitzar certs elements de ficció o bé d’atribuir-me determinades qualitats que,
òbviament, no tinc.

Però, Senyor, en molts llocs d’aquesta obra ens
vanem de ser virtuós i de ser viciós, i això ho fem
per tal que l’obra estigui més ben concebuda.
Ens atribuïm virtuts que no tenim, però ho diem
per embellir l’obra; així com el trobador es vana
d’estar molt enamorat perquè la seva cançó
sigui millor, de la mateixa manera ens hem
atribuït virtuts amb la intenció d’embellir l’obra.
I com que ens acusem dels vicis que tenim i
no escrivim el nostre nom en aquesta obra, es
demostra que no ens vanem de tenir virtuts ni
ens lloem per vanaglòria, sinó que ho fem per
tal que l’obra sigui millor.

Emperò, Sényer, en molts de llocs en esta obra
nos gabam d’ésser vertuós e d’ésser viciós, e
açò fem per tal que l’obra ne sia mills afigurada;
on les vertuts deïm nós que no són en nós, mes
que ho deïm així per embellir l’obra, car, així
com lo trobador se gaba de bé ésser enamorat
per tal que sa cançó ne sia mellor, enaixí nós
havem dit que ha en nós vertuts per entenció
d’embellir l’obra; e car nós nos acusam dels
vicis qui són en nós, e car lo nostre nom no
escrivim en esta obra, per açò és significat que
nós no ens gabam d’haver vertuts ni ens lloam
per haver vanaglòria, ans ho fem per tal que
l’obra ne sia mellor.

Llibre de contemplació (1271-1274), cap. 366, § 26

Per què creieu que m’atribueixo qualitats que en veritat no tinc?
a) Per explicar-me millor i embellir l’obra.
b) Per fer-me més notori i famós.
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RAMON LLULL, EL VIATGER
fitxes de la unitat didÀctica
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RAMON LLULL, EL VIATGER
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Tercera unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Ciències Socials:
geografia i història. Els alumnes hi descobriran el context social i cultural de
Ramon Llull i la seva època. S’hi prestarà una atenció especial als seus viatges i
a la importància de la mar Mediterrània com a eix de comunicacions, de comerç i
d’intercanvis culturals. La unitat proposa també una interpretació de mapes i una
reflexió sobre els valors i les motivacions del viatge en l’actualitat.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir el context social i cultural de Ramon Llull i la importància de la mar Mediterrània com a
eix de comunicacions, de comerç i d’intercanvis culturals.

2.- Descobrir alguns dels viatges de Ramon Llull i les ciutats on va viure.
3.- Interpretar mapes i calcular temps de desplaçament a partir d’una escala.
4.-Debatre constructivament al voltant dels valors i les expectatives que impliquen els viatges.
5.- Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.
		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Explicació inicial del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Interpretació de mapes i càlcul de temps de viatge a
partir d’una escala concreta.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Debat pautat sobre els valors i les expectatives que
es tenen quan es viatja.

15 minuts

UN BON RELAT

Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

			

5 minuts
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		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina web del
programa educatiu www.enlullat.cat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Per començar la sessió, presenteu breument a l’alumnat el context
social i cultural en què va viure Ramon Llull, a cavall dels segles XIII i
XIV. En aquesta exposició, us recomanem que us referiu especialment
a l’organització política dels estats de l’època i que destaqueu la
importància de la mar Mediterrània com un eix dinàmic de comerç i
d’intercanvi cultural.
També podeu explicar que Llull va viatjar per gran part de la Mediterrània, sempre amb els seus llibres
a coll i sense deixar d’escriure. El costum d’indicar al final de les seves obres el lloc i la data en què les
va escriure, sobretot a partir d’un determinat moment de la seva vida, ha permès als historiadors de
resseguir els seus periples arreu de la Mediterrània.
Per a aprofundir en els seus viatges i en les ciutats on va viure o que va visitar i, us recomanem que
consulteu les següents pàgines web:
•
•
•

Cronologia de la vida de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de
Barcelona).
Breu explicació sobre els viatges a l’edat mitjana (Rutes Ramon Llull).
Mapa de l’època de Ramon Llull i llista de les ciutats on va viure o que va visitar (Rutes Ramon
Llull).

1. Temps era Temps…
A continuació, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic de Ramon
Llull, en el qual s’esmenten:
•
•

ciutats on va viure o que va visitar;
els objectius que el van portar a viatjar (pelegrinatge, demanar el suport de reis i papes, convertir
els no cristians, accedir a les universitats, etc.).

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

2. T’hi atreveixes?
La sessió continua amb un exercici en què l’alumnat haurà d’ubicar correctament set llocs relacionats
amb la vida de Ramon Llull en un mapa mut semblant als dels cartògrafs dels segles XIII-XIV. Els
alumnes disposaran de les següents pistes descriptives:
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lloc
Mallorca

París

Xipre

pista
És l’illa on vaig néixer, al bell mig de la Mediterrània occidental.
En aquesta ciutat, sense port de mar i ubicada a la part septentrional del mapa, hi
vaig passar algun temps per exposar les meves teories a la universitat.

És una illa de la Mediterrània oriental on van provar d’enverinar-me.

Roma

En aquesta ciutat italiana, situada al centre del mapa, vaig ser rebut en audiència
pel Papa en diverses ocasions.

Tunis

Ciutat del nord d’Àfrica on vaig anar com a missioner i vaig escriure el meu darrer
llibre conservat.

Pisa

Montpeller

Ciutat italiana on vaig arribar exhaust després de patir un naufragi.
Aquesta ciutat, famosa per la seva facultat de medicina, llavors pertanyia al regne
de Mallorca, tot i que ara pertany a França.

Quan tothom hagi acabat, poseu en
comú els resultats. Expliqueu que a
l’edat mitjana els viatges per terra
eren molt durs, perquè solien seguir
les antigues comunicacions romanes,
que eren camins molt deteriorats. A
més, no hi havia mitjans mecànics
de locomoció, i per tant el trajecte
s’havia de fer a peu o amb tracció
animal. Així, la Mediterrània i els
rius navegables eren les principals
vies de comunicació de l’època per
a fer recorreguts llargs entre ciutats
costaneres.
Al segle XIII les rutes marítimes no consistien a navegar mar endins pel camí més curt, sinó seguint la
via més segura i practicant generalment la navegació de cabotatge, és a dir, resseguint la costa sense
perdre-la de vista. Això permetia refugiar-se en rades i ports en cas de mal temps. Val a dir també que
es navegava principalment als mesos d’estiu, aprofitant-la bonança i la calma de la mar.
Finalment, proposeu als alumnes que, ajudant-se del mapa de la seva fitxa, i sabent que el trajecte de
Barcelona al cap de Creus durava tota una jornada de viatge, calculin quants dies es trigaria a fer el
següent recorregut:

Palma de Mallorca » Roma » Tunis » Xipre » Barcelona
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3. Juguem plegats
Tot seguit, us suggerim un petit joc de debat sobre els valors i les expectatives dels qui viatgen. L’activitat
consta de les fases següents:

1.- Distribuïu els alumnes en dos grups. Un grup defensarà que el principal valor de viatjar consisteix
a conèixer altres cultures i maneres de viure; l’altre defensarà que viatjar serveix sobretot per a
descansar i trencar la rutina diària.
2.- Situeu cada grup en una cantonada de l’aula. Indiqueu que cadascun disposarà de cinc minuts per
a trobar arguments a favor de la seva posició.
3.- Comenceu el debat per torns. Quan un grup aporti algun dels arguments que ha elaborat, haurà
de fer una passa endavant.
4.-Quan tots dos grups es trobin al bell mig de l’aula, cada alumne haurà de decidir entre tornar a una
de les cantonades, si alguna de les opcions defensades l’ha convençut més, o bé quedar-se al mig
perquè, després d’haver escoltat l’opinió contrària, pensa que totes dues són igualment vàlides.
Per acabar, pregunteu en gran grup als alumnes per quins motius creuen que Ramon Llull va fer tants i
tants viatges.

4. Un bon relat
Com a cloenda de la sessió, proposeu als alumnes de llegir el fragment del Romanç d’Evast e Blaquerna
que tenen a la seva fitxa. Llull hi narra com un missatger del Cardenal visita la ciutat de Damiata (Egipte),
on descobreix noves maneres de veure el món allunyades de les creences cristianes.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.
Un cop llegit, els alumnes hauran de contestar una pregunta de comprensió lectora.
El cardenal va dividir el món en dotze províncies
i va enviar-hi dotze missatgers per saber com
estava el món. Vet aquí que un missatger
del cardenal va anar al sud i va trobar una
caravana amb sis mil camells carregats de sal
que marxaven d’una vila que es diu Tibalbert
i anaven a la terra on hi ha el riu de Damiata,
el Nil. Aquell missatger va trobar tanta gent
que en quinze dies es va haver venut tota la
sal. Tota aquella gent és negra, i adoren ídols,
són alegres, apliquen la justícia amb fermesa
i executen tot aquell qui es demostra que ha
mentit, i tots els seus béns tenen en comú.

Lo cardenal partí lo món en dotze províncies e
féu dotze missatgers que anassen per lo món
per saber l’estament del món. Esdevenc-se
que un missatger del cardenal anà a migjorn e
atrobà en una càfila sis mília camells carregats
de sal qui partien d’una vila qui ha nom Tibalbert
e anaven a la terra on ix lo flum de Damiata.
Tantes de gents atrobà aquell missatger que
en quinze dies fo venuda tota la sal. E aquelles
gents són totes negres, e adoren ídoles, e
són hòmens alegres e qui tenen justícia molt
fortment e qui aucien tot home qui atroben en
mentida, e de tot ço que han fan comú.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 88, § 2
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RAMON LLULL, EL VIATGER
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
La meva vida és plena de viatges. Com ja deveu saber, vaig néixer
a Mallorca, però després de la meva conversió a la penitència vaig
visitar Santiago de Compostel·la. Més tard vaig viure algun temps a
Montpeller i a París, on vaig presentar la meva Art a la universitat.
També vaig anar a Roma i a altres ciutats d’Itàlia. Ah, i que no me
n’oblidi! També vaig fer tres estades al nord d’Àfrica per trobar-me
cara a cara amb teòlegs musulmans.
Així mateix, vaig viatjar a la Mediterrània oriental, on vaig visitar l’illa de Xipre i l’actual Turquia,
amb la intenció d’evangelitzar els mongols. N’hi ha que diuen que, ja que era allà, vaig aprofitar
per a anar en pelegrinatge a Jerusalem. La veritat és que, vist així, quin munt de viatges que
vaig fer, oi?

2. T’HI ATReVEIXES?
Mireu aquesta il·lustració que representa la Mediterrània a final del segle XIII. Seríeu capaços de
situar sobre el mapa alguns dels llocs més importants que vaig visitar, només amb aquestes pistes?

lloc
Mallorca

París

Xipre

pista
És l’illa on vaig néixer, al bell mig de la Mediterrània occidental.
En aquesta ciutat, sense port de mar i ubicada a la part septentrional del mapa,
hi vaig passar algun temps per exposar les meves teories a la universitat.

És una illa de la Mediterrània oriental on van provar d’enverinar-me.

Roma

En aquesta ciutat italiana, situada al centre del mapa, vaig ser rebut en
audiència pel Papa en diverses ocasions.

Tunis

Ciutat del nord d’Àfrica on vaig anar com a missioner i vaig escriure el meu
darrer llibre conservat.

Pisa

Montpeller

Ciutat italiana on vaig arribar exhaust després de patir un naufragi.
Aquesta ciutat, famosa per la seva facultat de medicina, llavors pertanyia al
regne de Mallorca, tot i que ara pertany a França.
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Si us dic que, a la meva època, el trajecte de Barcelona al cap de Creus durava tota una jornada de
viatge, podríeu calcular quants dies de viatge es trigaria a fer el següent recorregut?

Palma de Mallorca » Roma » Tunis » Xipre » Barcelona
Ajudeu-vos d’un regle, si ho creieu necessari, i tingueu present que es navegava resseguint la
costa, no pas travessant el mar obert, d’acord?

3. JUGUEM PLEGATS
Molt bé, ara us proposo un petit joc. Primer de tot, dividiu-vos en
dos grups. Un grup defensarà que viatjar és la millor manera de
conèixer altres cultures i maneres de viure, i l’altre defensarà que
viatjar serveix principalment per a descansar i trencar la rutina
diària. Cada grup us situareu en una cantonada de l’aula i, durant
cinc minuts, haureu de preparar arguments a favor de la posició que
us ha tocat defensar.
Tot seguit començarà el debat. Cada cop que un grup doni un argument que reforci la seva posició,
farà un pas endavant. Quan tots dos grups us trobeu al mig de l’aula, el debat s’haurà acabat,
i llavors cadascun de vosaltres haurà de decidir entre situar-se en una de les cantonades, si els
arguments d’alguna de les dues posicions l’han convençut més, o bé quedar-se al mig perquè,
després d’escoltar l’opinió contrària, creu que totes dues posicions són igualment vàlides.
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4. UN BoN RELAT
Per acabar, llegiu en grup aquest fragment de la meva obra i contesteu la pregunta
final.

El cardenal va dividir el món en dotze províncies
i va enviar-hi dotze missatgers per saber com
estava el món. Vet aquí que un missatger
del cardenal va anar al sud i va trobar una
caravana amb sis mil camells carregats de sal
que marxaven d’una vila que es diu Tibalbert
i anaven a la terra on hi ha el riu de Damiata,
el Nil. Aquell missatger va trobar tanta gent
que en quinze dies es va haver venut tota la
sal. Tota aquella gent és negra, i adoren ídols,
són alegres, apliquen la justícia amb fermesa
i executen tot aquell qui es demostra que ha
mentit, i tots els seus béns tenen en comú.

Lo cardenal partí lo món en dotze províncies e
féu dotze missatgers que anassen per lo món
per saber l’estament del món. Esdevenc-se
que un missatger del cardenal anà a migjorn e
atrobà en una càfila sis mília camells carregats
de sal qui partien d’una vila qui ha nom Tibalbert
e anaven a la terra on ix lo flum de Damiata.
Tantes de gents atrobà aquell missatger que
en quinze dies fo venuda tota la sal. E aquelles
gents són totes negres, e adoren ídoles, e
són hòmens alegres e qui tenen justícia molt
fortment e qui aucien tot home qui atroben en
mentida, e de tot ço que han fan comú.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 88, § 2
•

Com és i com s’organitza la gent que viu a Damiata?
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RAMON LLULL - EL LÒGIC
fitxes de la unitat didÀctica
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RAMON LLULL, EL LÒGIC
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Quarta unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Matemàtiques. Els
alumnes hi descobriran com Llull va aplicar la lògica i els sistemes combinatoris
múltiples en la construcció de la seva “Art”, un sistema capaç de donar una resposta
raonada i objectiva a qualsevol qüestió. La unitat es completa amb un exercici de
lògica i una activitat per a posar en pràctica el diàleg constructiu i el consens.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’ús de la lògica i de la raó en l’Art de Ramon Llull.
2.- Utilitzar la combinatòria per a resoldre un problema de lògica.
3.- Desenvolupar la capacitat d’elaborar arguments, l’escolta activa i el diàleg.
4.-Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.
		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT
INTRODUCCIÓ
TEMPS ERA TEMPS

DESCRIPCIÓ
Explicació inicial del mestre.
Episodi biogràfic de Ramon Llull

DURADA
5 minuts
5 minuts

Exercici de lògica en què els alumnes han de
T’HI ATREVEIXES?

completar una graella a partir d’unes pistes.

20 minuts

Activitat per a exercitar l’argumentació, l’escolta
JUGUEM PLEGATS

UN BON RELAT

activa, el diàleg i el consens .
Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

15 minuts
5 minuts

			
		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio
disponible a la pàgina web del programa educatiu www.enlullat.cat i a la fitxa de l’alumnat.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem que introduïu la sessió explicant breument que
Ramon Llull s’havia adonat de la ineficàcia dels mètodes habituals
per a convertir els infidels. Aquests mètodes es fonamentaven en
l’autoritat dels textos sagrats, i cada religió tenia els seus propis
textos i no reconeixia l’autoritat dels altres.
Llull va idear, doncs, un nou mètode, la seva “Art”, basat en principis
generals acceptats per les tres grans religions monoteistes: la
jueva, la cristiana i la musulmana. Aquest sistema era capaç de
generar arguments que confirmaven o desmentien determinades
afirmacions. A més a més, aquest sistema era aplicable a
qualsevol disciplina: des de la teologia i la filosofia fins al dret o
la medicina.
L’element més visual de l’Art, i el que crida més l’atenció, eren les seves figures. Algunes d’aquestes
figures consistien en cercles mòbils que permetien combinar elements diversos d’una manera molt gràfica
i sistemàtica. Les innovacions de Llull, ben originals per als seus contemporanis, avui ens poden resultar
una mica més familiars, perquè els mecanismes combinatoris de l’Art tenen similituds amb els sistemes
de la informàtica. De fet, l’Art és considerada un dels seus antecedents més antics, perquè genera
respostes d’una manera lògica, immediata i autònoma a partir de tot un sistema de combinacions.
Per a aprofundir més en l’Art de Ramon Llull, us recomanem que visiteu les següents pàgines web:
•
•

Resum de l’Art de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de
Barcelona)
Descripció de l’Ars Magna (Viquipèdia)

1. Temps era Temps…
En acabat, repartiu als alumnes la fitxa de la unitat i convideu-los a llegir l’episodi biogràfic, en el qual
el mateix Ramon Llull explica:
•
•
•

•

com va rebre a la muntanya de Randa la inspiració divina per a desenvolupar un sistema que evités
llargues i infructuoses discussions entre religions;
la invenció i el desenvolupament de l’Art com a sistema de pensament basat en la lògica i
l’argumentació;
com va estructurar l’Art a partir de principis comuns a les tres grans religions monoteistes (una
concepció del cosmos heretada de l’Antiguitat grega i la creença comuna en un únic Déu amb
atributs);
l’aplicació de l’Art en altres disciplines de la ciència com a mètode de recerca de la veritat.

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu i a
la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
A continuació, Ramon Llull convida els alumnes a resoldre per parelles un problema de lògica utilitzant el
raonament deductiu: a partir d’unes proposicions veritables, hauran d’arribar a unes conclusions també
veritables.
Els alumnes disposaran de cinc pistes per a completar una graella on han de col·locar, per ordre cronològic,
el títol de quatre obres de Ramon Llull i la data i la llengua en què van ser escrites. La solució de l’enigma
lògic és la següent:

Títol de l’obra
Blaquerna
Desconhort
Llibre de l’ascens i el descens de
l’intel·lecte
Ars consilii

Data

Llengua

1283

català

1295

occità

1304

llatí

1315

àrab

Per a dinamitzar l’exercici, recomaneu als alumnes que llegeixin i combinin bé les pistes. Si veieu que
els costa molt de resoldre’l, recomaneu-los que prestin especial atenció a les pistes 1 i 5, perquè,
combinades entre si i amb les dades que ja tenen col·locades a la graella, permeten d’esbrinar que el
Desconhort va ser escrit el 1295 en occità i el Blaquerna ell 1283 en català. A partir d’aquí, amb la pista
4 col·loquem les següents dades, fins a completar el quadre.
Per posar fi a l’exercici, poseu en comú els resultats obtinguts pels alumnes i convideu-los a compartir
com han aconseguit arribar a la solució.

3. Juguem plegats
Un cop resolt l’enigma de lògica, proposeu als alumnes un petit joc de diàleg a través del qual haureu
d’aconseguir que tota la classe arribi a un consens.
Per començar l’activitat, cada alumne triarà, entre un seguit de valors
proposats, quin creu que representa millor l’episodi biogràfic de la unitat
didàctica i pensarà la manera de justificar per què tria aquest valor i
no un altre. A continuació, es col·locaran per parelles i, mitjançant el
diàleg i l’argumentació, hauran d’escollir per consens amb quin dels
dos valors es queden. Si han triat el mateix, hauran de compartir les
raons que els han portat a escollir-lo. Després cada parella s’ajuntarà
amb una altra per a fer el mateix. El joc continua fins que només
queden dos o tres grans grups que exposen el seu valor i les seves
argumentacions. Llavors tota la classe ha d’aconseguir arribar a un
consens entre els dos o tres valors finalistes.
Mentre es fa l’activitat, aneu pautant la formació de parelles i de grups, animant-los a defensar la seva
tria i els seus arguments, però sempre escoltant les raons dels altres i sense caure en cap mena de
desqualificació o manca de respecte.
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4. Un bon relat
Per finalitzar la unitat, convideu els alumnes a llegir el fragment del Romanç d’Evast e Blaquerna que
tenen a la seva fitxa. En aquest fragment s’observa com Llull volia crear un sistema, l’Art, capaç d’ordenar
la diversitat del coneixement i de posar a prova la validesa de les afirmacions de qualsevol ciència.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Mentre estaven conversant sobre aquest tema,
un especialista en l’Art es va presentar davant
del papa i li va dir que a causa de la diversificació
de les ciències (en teologia, en filosofia, en
dret i en medicina) s’havien generat multitud
d’opinions diverses en cadascuna d’aquestes
ciències; i això es devia al fet que els autors i
els mestres escrivien obres sobre les ciències
en les quals els uns divergien de les opinions
dels altres. Per això l’especialista en l’Art va dir
al papa i als cardenals que totes les ciències
s’havien de sotmetre a uns mateixos breus
principis necessaris que funcionessin d’acord
amb el mètode de l’Art per tal que, si sorgia
algun error o alguna falsa opinió, aplicant l’Art es
pogués posar ordre als principis de cada ciència
i s’eliminessin les falses opinions, contràries a
aquestes ciències.

Dementre que eren en aquestes paraules,
un artista entrà denant l’apostoli e dix-li que
per multiplicament de les ciències en teologia
e en natures e en dret e en medicina eren
multiplicades diverses opinions en cascunes de
les ciències damunt dites; e açò era per ço car
los autors e els mestres faïen obres sobre les
ciències en les quals los uns no eren en l’opinió
dels altres. E per açò l’artista dix a l’apostoli
e als cardenals que totes les ciències damunt
dites acordàs hom a breus començaments
necessaris e qui decorreguessen per art, per tal
que, si es llevava neguna error ni neguna falsa
opinió, que per art hom se pogués endreçar en
los començaments de cascuna ciència e que
destruís totes les falses opinions contràries a
les ciències damunt dites.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 86
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RAMON LLULL, EL LÒGIC
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
A la meva època, quan els missioners cristians tractaven de
convèncer els infidels de canviar de fe, es disputava a partir dels
textos sagrats. Com que cadascú defensava les seves escriptures,
era impossible arribar a cap acord.
L’any 1274, mentre m’estava a la muntanya de Randa, prop de
Palma de Mallorca, vaig tenir una inspiració genial: desenvoluparia
un mètode que proporcionés als missioners arguments racionals per
a demostrar als infidels la veritat del cristianisme sense haver de
recórrer als textos sagrats.
Així vaig desenvolupar la meva “Art”, un sistema que, a partir de principis generals acceptats
per les tres grans religions, permet de fer múltiples combinacions que generen arguments per
a confirmar o desmentir una afirmació inicial. Durant la meva vida vaig desenvolupar diverses
versions d’aquest mètode, a mesura que anava perfeccionant-lo. I el vaig aplicar, a més a més, a
tots els camps del saber, perquè era un sistema capaç de resoldre qüestions relacionades amb la
filosofia, la medicina, el dret o qualsevol altra ciència.

2. T’HI ATReVEIXES?
La meva Art demostra que el coneixement es pot estructurar en forma de raonaments lògics.
De fet, és un sistema combinatori precursor de la informàtica! Vegem com esteu vosaltres de
combinatòria.
Distribuïu-vos per parelles i completeu aquesta graella a partir de les dades que us donaré i de la
vostra capacitat de deducció. Feu-ho de manera que totes les afirmacions siguin correctes i que
les dates estiguin en ordre cronològic, posant la més antiga a dalt de tot. Si ho feu correctament,
descobrireu el títol de quatre de les meves obres i l’any i la llengua original en què les vaig escriure.

Títol de l’obra

Data

Llengua
català

1295

1315
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1.- Vaig escriure el Blaquerna dotze anys abans que el Desconhort, un poema escrit en occità.
2.- L’obra que vaig escriure el 1304 era en llatí.
3.- Una de les obres que vaig escriure es titula Ars consilii.
4.-El Llibre de l’ascens i el descens de l’intel·lecte el vaig escriure nou anys després del Desconhort.
5.- Vaig escriure el Blaquerna en català i al segle XIV un altre llibre en àrab.
3. JUGUEM PLEGATS
Ara us proposo un joc senzill de diàleg i consens. Llegiu un altre cop
l’episodi biogràfic d’aquesta fitxa i trieu individualment, entre els valors que
us enumero tot seguit, aquell que penseu que representa millor la meva
capacitat per a crear i perfeccionar l’Art:

RECERCA DE LA RAÓ, PENSAMENT LÒGIC, SISTEMATITZACIÓ, CREATIVITAT,
CONVICCIÓ, RESPONSABILITAT, CONSTÀNCIA i PERFECCIÓ
Quan tingueu clar per quines raons heu triat aquest valor i no un altre, col·loqueu-vos per parelles
i dialogueu fins a decidir, per consens, amb quin dels dos valors us quedeu. Si heu triat el mateix,
compartiu els arguments que us han portat a escollir-lo.
Quan hàgiu acabat, ajunteu-vos amb una altra parella i feu el mateix procés. Continueu dialogant i
arribant a consensos fins que tan sols quedin dos o tres grups. Exposeu llavors en veu alta al gran
grup quin valor heu triat i per quines raons l’heu escollit. Finalment, feu un petit debat fins que tota
la classe arribi a un consens. Quin és el valor que millor s’adapta al meu episodi biogràfic? Sereu
capaços d’arribar a un acord com a grup?

4. UN BoN RELAT
Per acabar, llegiu el següent fragment de la meva obra i contesteu la pregunta final.
Mentre estaven conversant sobre aquest tema,
un especialista en l’Art es va presentar davant
del papa i li va dir que a causa de la diversificació
de les ciències (en teologia, en filosofia, en
dret i en medicina) s’havien generat multitud
d’opinions diverses en cadascuna d’aquestes
ciències; i això es devia al fet que els autors i
els mestres escrivien obres sobre les ciències
en les quals els uns divergien de les opinions
dels altres. Per això l’especialista en l’Art va dir
al papa i als cardenals que totes les ciències
s’havien de sotmetre a uns mateixos breus
principis necessaris que funcionessin d’acord
amb el mètode de l’Art per tal que, si sorgia
algun error o alguna falsa opinió, aplicant l’Art es
pogués posar ordre als principis de cada ciència
i s’eliminessin les falses opinions, contràries a
aquestes ciències.

Dementre que eren en aquestes paraules,
un artista entrà denant l’apostoli e dix-li que
per multiplicament de les ciències en teologia
e en natures e en dret e en medicina eren
multiplicades diverses opinions en cascunes de
les ciències damunt dites; e açò era per ço car
los autors e els mestres faïen obres sobre les
ciències en les quals los uns no eren en l’opinió
dels altres. E per açò l’artista dix a l’apostoli
e als cardenals que totes les ciències damunt
dites acordàs hom a breus començaments
necessaris e qui decorreguessen per art, per tal
que, si es llevava neguna error ni neguna falsa
opinió, que per art hom se pogués endreçar en
los començaments de cascuna ciència e que
destruís totes les falses opinions contràries a
les ciències damunt dites.

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 86
•

Quina penseu que era la meva intenció a l’hora de crear la meva Art?
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RAMON LLULL - L’ORDENADOR
fitxes de la unitat didÀctica
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RAMON LLULL, L’ORDENADOR
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Cinquena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Ciències de
la naturalesa: biologia i geologia. Aquesta unitat se centra en l’Arbre de ciència,
una obra en què Llull fa servir l’analogia de l’arbre per a classificar i ordenar les
diferents disciplines del saber de l’època. La unitat proposa als alumnes que posin
en joc els seus coneixements i la seva capacitat de deducció per a representar
visualment la cadena alimentària d’un bosc mitjançant la figura d’un arbre. La
unitat es completa amb una reflexió sobre el significat dels valors relacionats amb
la constància i a la planificació.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’Arbre de ciència, un llibre en què Llull estructura i classifica totes les branques del saber
per fer-les entenedores a tothom.

2.- Completar un sistema de relació tròfica a partir del diagrama d’un ecosistema de bosc.
3.- Relacionar els valors de planificació, esforç, paciència, perseverança, adaptació, fortalesa i
constància en la vida i l’obra de Ramon Llull amb l’activitat quotidiana dels alumnes.
4.-Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

Explicació inicial a càrrec del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Activitat consistent a completar la cadena tròfica
d’un bosc a partir d’un diagrama.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Activitat sobre la planificació, l’esforç, la paciència,
la perseverança, l’adaptació, la fortalesa i la
constància.

15 minuts

Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

5 minuts

INTRODUCCIÓ

UN BON RELAT
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		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina
web del programa educatiu www.enlullat.cat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem que introduïu la sessió explicant breument el gran
interès per la ciència i per la investigació de la naturalesa que es
va produir al segle XIII. En aquest temps molts autors medievals
van compilar tractats, summes i repertoris sistemàtics, llargs i
plens de dades, per donar explicació als fenòmens de l’univers.
En aquest context, Ramon Llull va compondre diverses obres de contingut enciclopèdic, entre les quals
es pot destacar, pel seu grau de sistematització, l’Arbre de ciència. Llull hi organitza els diversos àmbits
de la realitat, segons el coneixement de l’època, d’una manera gràfica i entenedora, partint de la figura
simbòlica de l’arbre. L’obra completa es compon de setze arbres, amb arrels, tronc, branques, rams,
fulles, flors i fruits. Les arrels representen els principis bàsics de cada matèria de coneixement; el tronc,
la seva estructura; les branques, els rams i les fulles corresponen a les seves subdivisions principals; les
flors i els fruits solen representar els individus i els seus actes.
Els arbres lul·lians, com a representació esquemàtica del coneixement, es poden considerar predecessors
de les infografies actuals (habituals als manuals escolars, a la premsa, a la televisió o a les pàgines web),
que ofereixen un contingut organitzat mitjançant gràfics i figures per ajudar a entendre i recordar millor
els conceptes, les informacions i les seves relacions.
Si voleu aprofundir més en l’Arbre de ciència de Ramon Llull, us recomanem que visiteu la següent
pàgina web:
•

Arbre de ciència de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona).

1. Temps era Temps…
Tot seguit, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic narrat pel mateix
Ramon Llull. En aquest passatge, Llull explica als alumnes:
•
•

la redacció de l’Arbre de ciència durant la seva estada a Roma;
la seva voluntat d’estructurar i sintetitzar el pensament i els coneixements per a fer-los més
entenedors mitjançant la figura d’un arbre.

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu i a
la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
Continueu la sessió convidant els alumnes a representar la cadena tròfica d’un bosc fent servir la figura
d’un arbre per a establir aquestes relacions. La figura de l’arbre, que trobaran a la seva fitxa, mostra
dotze espais buits que s’hauran d’omplir amb dotze imatges d’animals i fruits, disposant-los de manera
que cada animal es pugui menjar sempre el fruit o l’animal que ocupi la casella de sota.
La solució de la cadena és la següent:

Per acabar, demaneu als alumnes que suggereixin altres analogies o figures alternatives a l’arbre lul·lià
per a mostrar gràficament un sistema de relacions. Si voleu, mostreu aquests tres exemples per ajudarlos a tenir noves idees.
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3. Juguem plegats
Dividiu els alumnes en grups de cinc i proposeu-los que defineixin aquests set valors, inspirats en
l’episodi biogràfic de Ramon Llull que s’ha llegit al començament de la unitat:

		Planificació		 Esforç		 Paciència		Perseverança
			

Adaptació

Fortalesa

Constància

Quan tothom hagi acabat, cada grup llegirà en veu alta una de les seves definicions i els altres hauran
d’endevinar a quin dels set valors es refereix. Cada grup que encerti el valor definit guanyarà un punt.
El joc s’acabarà quan tots els grups hauran llegit tres o quatre definicions. Guanyarà el grup que més
valors hagi endevinat.
Finalment, animeu els alumnes a posar exemples d’accions del seu dia a dia en què pensin que es fan
evidents alguns d’aquests valors.

4. Un bon relat
Per concloure la unitat, convideu els alumnes a llegir el fragment del Llibre
de meravelles que tenen a la seva fitxa. Llull hi recorre al simbolisme dels
animals per a reflexionar sobre les conseqüències de les decisions preses,
que moltes vegades no resolen els problemes satisfactòriament.
El text s’acompanya d’una pregunta de comprensió lectora final per als
alumnes.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Vet aquí que un dia el rei celebrava parlament,
i tractava de la regulació de la seva cort. Tot
aquell dia, gairebé fins a la nit, el rei i els seus
barons van estar reunits en parlament, sense
menjar ni beure. Quan van haver acabat,
el Lleó i els seus companys tenien gana, i ell
va demanar al Llop i a la Guineu què podrien
menjar. Aquests li van respondre que era massa
tard per sortir a caçar, però que a prop d’allà
hi havia un vedell, fill del Bou, i un pollí, fill del
Cavall, que els aportarien menjar abundant. El
Lleó va enviar a buscar el vedell i el pollí, i se’ls
van menjar. El Bou es va enfadar molt per la
mort del seu fill, i igualment el Cavall, i tots
dos junts se’n van anar a l’home, per servirlo i perquè els vengés del greuge que el seu
senyor els havia fet. Quan el Bou i el Cavall es
van presentar a l’home per servir-lo, l’home va
cavalcar el Cavall i va fer arar el Bou.

Un dia s’esdevenc que lo rei estava en
parlament, e tractava de l’ordenació de sa cort.
Tot aquell dia tro prés de la nit estigueren en
parlament lo rei e sos barons, que no hagueren
menjat ne begut. Quan hagueren tengut
parlament, lo Lleó e sos companyons hagueren
fam, e demanà al Llop e a Na Renart què porien
menjar; e ells resposeren e digueren que tard
era com poguessen percaçar vianda, mes prés
d’aquell lloc havia un vedell, fill del Bou, e
un pollí, fill del Cavall, de què porien menjar
abundosament. Lo Lleó tramès en aquell lloc e
féu venir lo vedell e lo pollí, e menjaren-los.
Molt fo irat lo Bou de la mort de son fill, e sí es
fo lo Cavall, e ensems vingueren-se’n a l’hom,
per tal que el servissen e que los venjàs del
falliment que llur senyor havia fet contra ells.
Quan lo Bou e lo Cavall se foren presentats a
l’home per servir, l’hom cavalcà lo Cavall e féu
arar lo Bou.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 37, § 6
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RAMON LLULL, L’ORDENADOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
Durant la meva estada a Roma dels anys 1295 i 1296, vaig
proposar-me estructurar i organitzar les diverses branques del
coneixement d’una manera lògica i completa. La meva intenció
era que qualsevol que veiés aquesta classificació, la pogués
entendre i memoritzar fàcilment. Oi que vosaltres també feu
esquemes per a estudiar? Doncs això era una cosa semblant,
però a més gran escala.
Amb aquest objectiu, vaig concebre una nova enciclopèdia que estructurava les diverses matèries
de coneixement mitjançant la figura d’un arbre. La vaig titular Arbre de ciència. L’analogia amb
aquest element orgànic, tan present en el paisatge, em va anar molt bé per a fer-me entendre.
Ja havia fet servir la figura de l’arbre en altres obres, com ara el Llibre del gentil e dels tres savis.
Aquesta vegada, però, m’havia de servir per a organitzar, partint sempre d’un mateix esquema, tot
el conjunt del coneixement. En efecte, la figura de l’arbre em permetia desplegar un diagrama de
les diferents matèries del coneixement, des dels seus fonaments, les arrels, fins a les seves últimes
consecucions, els fruits. Oi que vaig tenir una bona pensada?

2. T’HI ATReVEIXES?
La figura esquemàtica d’un arbre
permet de representar moltes
relacions diferents. A veure com ho
feu vosaltres.
Com ja sabeu, una cadena tròfica
representa quines espècies d’un
ecosistema s’alimenten de les altres.
Doncs bé, aquí teniu un arbre amb
dotze espais buits per a representar
les relacions tròfiques que es donen
en un bosc.
També
disposeu
de
dotze
il·lustracions de diversos animals
o fruits que haureu de col·locar-hi
correctament, de manera que cada
animal es pugui menjar sempre els
fruits o animals que ocupen els buits
de sota. Només hi ha una solució
correcta. Endavant!
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Un cop completat, deixeu volar la imaginació i penseu altres formes de representar gràficament un
conjunt de relacions, diferents d’un arbre.

3. JUGUEM PLEGATS
Ara us proposo un joc per posar a prova la vostra capacitat de deducció. Dividiu-vos en cinc grups i
escriviu una definició per a cadascun d’aquests set valors, que han estat molt presents en la meva
vida:

		Planificació		 Esforç		 Paciència		Perseverança
			

Adaptació

Fortalesa

Constància

Quan acabeu, cada grup llegirà una de les definicions que ha fet, i els altres grups tractaran
d’endevinar a quin dels set valors correspon. Els grups que ho encertin guanyaran un punt. Quan
tots els grups hagin llegit tres definicions diferents, l’equip que més encerts hagi aconseguit serà
el guanyador. Us hi animeu?

4. UN BoN RELAT
Per acomiadar la sessió d’avui, llegiu el següent fragment de la meva obra i
contesteu la pregunta final.
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Vet aquí que un dia el rei celebrava parlament,
i tractava de la regulació de la seva cort. Tot
aquell dia, gairebé fins a la nit, el rei i els seus
barons van estar reunits en parlament, sense
menjar ni beure. Quan van haver acabat,
el Lleó i els seus companys tenien gana, i ell
va demanar al Llop i a la Guineu què podrien
menjar. Aquests li van respondre que era massa
tard per sortir a caçar, però que a prop d’allà
hi havia un vedell, fill del Bou, i un pollí, fill del
Cavall, que els aportarien menjar abundant. El
Lleó va enviar a buscar el vedell i el pollí, i se’ls
van menjar. El Bou es va enfadar molt per la
mort del seu fill, i igualment el Cavall, i tots
dos junts se’n van anar a l’home, per servirlo i perquè els vengés del greuge que el seu
senyor els havia fet. Quan el Bou i el Cavall es
van presentar a l’home per servir-lo, l’home va
cavalcar el Cavall i va fer arar el Bou.

Un dia s’esdevenc que lo rei estava en
parlament, e tractava de l’ordenació de sa cort.
Tot aquell dia tro prés de la nit estigueren en
parlament lo rei e sos barons, que no hagueren
menjat ne begut. Quan hagueren tengut
parlament, lo Lleó e sos companyons hagueren
fam, e demanà al Llop e a Na Renart què porien
menjar; e ells resposeren e digueren que tard
era com poguessen percaçar vianda, mes prés
d’aquell lloc havia un vedell, fill del Bou, e
un pollí, fill del Cavall, de què porien menjar
abundosament. Lo Lleó tramès en aquell lloc e
féu venir lo vedell e lo pollí, e menjaren-los.
Molt fo irat lo Bou de la mort de son fill, e sí es
fo lo Cavall, e ensems vingueren-se’n a l’hom,
per tal que el servissen e que los venjàs del
falliment que llur senyor havia fet contra ells.
Quan lo Bou e lo Cavall se foren presentats a
l’home per servir, l’hom cavalcà lo Cavall e féu
arar lo Bou.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 37, § 6

•

Què va passar quan el bou i el cavall van presentar-se davant l’home? Van solucionar els seus
problemes?
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RAMON LLULL - L’INVESTIGADOR
fitxes de la unitat didÀctica
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RAMON LLULL, L’INVESTIGADOR
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Sisena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Ciències de la
naturalesa: física i química. El propòsit de la unitat és treballar les diferències
entre el mètode científic actual i el de l’època de Ramon Llull. Els alumnes posaran
en pràctica les seves habilitats d’invenció per a resoldre un problema i descobriran
la importància de l’experimentació i de la comprovació de resultats per a verificar
hipòtesis. La unitat es completa amb un passatemps i una reflexió sobre el valor
de l’originalitat en la quotidianitat dels alumnes.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir que, durant l’Edat Mitjana, els principals fonaments del coneixement eren les autoritats
acceptades per a cada disciplina i l’argumentació lògica, sense necessitat d’una demostració
experimental.
2.- Comparar el mètode científic actual amb el mètode de validació de l’època de Ramon Llull.
3.- Experimentar el procés de formulació d’hipòtesis per a resoldre un problema.
4.-Relacionar els valors de la innovació i l’originalitat, presents en la vida i en l’obra de Ramon Llull,
amb l’activitat quotidiana dels alumnes.
5.- Llegir i comentar fragments de l’obra de Ramon Llull.

		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Explicació inicial del mestre

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Activitat de formulació d’idees creatives amb les
quals els alumnes han d’evitar que un ou, llançat des
d’un tercer pis, es trenqui.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Joc de paraules creuades sobre els valors que van
inspirar Ramon Llull a crear l’Arbre de ciència i debat
sobre l’originalitat en la quotidianitat dels alumnes.

15 minuts

UN BON RELAT

Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

5 minuts
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		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina web
del programa educatiu www.enlullat.cat i a la fitxa de l’alumnat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem que introduïu la unitat explicant breument la situació
del pensament científic a l’edat mitjana. Durant el segle XIII va anar
augmentant l’interès per l’estudi i la comprensió dels fenòmens naturals
gràcies a la traducció al llatí dels principals autors filosòfics grecs i
àrabs, a la tasca dels ordes mendicants i al sorgiment i la consolidació
de les universitats.
Autors vinculats a l’escolàstica van compilar amplis coneixements de totes les disciplines. Aquest nou
coneixement s’adquiria principalment a partir dels autors de referència (les autoritats de cada disciplina),
però encara no es fonamentava en la validació experimental, que és la base del mètode científic modern.
Per concloure aquesta introducció, convé que recordeu als alumnes les fases del mètode científic
experimental d’avui dia:

1.- Observació. Procés que permet obtenir informació sobre els objectes, els fets o els fenòmens.
2.- Elaboració d’hipòtesis. Una hipòtesi és una explicació que pretén de respondre una pregunta
concreta. Ha de referir-se a una situació real, ha de formular-se de manera precisa i mitjançant
variables concretes, i la relació entre variables ha de ser observable i mesurable.
3.- Experimentació. Procés que permet comprovar o refutar una hipòtesi.
4.-Anàlisi de resultats. Avaluació de les dades obtingudes en l’experimentació, per a determinar si
la hipòtesi formulada és certa o no.
Si voleu aprofundir més en el mètode científic de l’edat mitjana i en la faceta d’investigador de Ramon
Llull, us recomanem que visiteu les següents pàgines web:
•
•

Evolució de la ciència medieval (Viquipèdia)
Escolàstica i adquisició del coneixement a les universitats a la edat mitjana (Centre de Documentació
Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)

1. Temps era Temps…
En acabat, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic narrat pel mateix
Ramon Llull, en què explica:
• la presentació del seu mètode, l’Art, a la universitat de París;
• com hi va obtenir el títol de mestre en arts i el reconeixement del món universitari a la utilitat del
seu mètode;
• com, a l’edat mitjana, l’adquisició del coneixement es fonamentava en els autors de referència i en
el raonament lògic, no pas en l’observació empírica.
Si voleu, podeu consultar l’episodi biogràfic en àudio digital a la web del programa educatiu i a la fitxa
de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
Un cop llegit i comentat l’episodi biogràfic, convideu els alumnes a
posar en pràctica una part del mètode científic actual. Dividiu la classe
en grups de quatre o cinc alumnes. Cada grup haurà de dissenyar
conjuntament un objecte que permeti que un ou llançat des d’un tercer
pis no es trenqui en tocar a terra. Aquest objecte haurà de complir, a
més a més, el requisit de permetre que sigui visible més de la meitat
de l’ou. Es descarta, doncs, la possibilitat d’embolicar totalment l’ou en
cotó, i també la de bullir-lo abans.
Cada grup haurà de posar un nom al seu enginy, descriure els materials necessaris per a construir-lo,
fer-ne un dibuix o un esquema, i preparar una presentació per a explicar als altres grups com funciona i
per què es pot pensar que funcionaria.
Organitzeu les diverses presentacions i demaneu als alumnes que votin per la solució que els ha semblat
més original de totes i per la que creuen que funcionaria millor.
Convideu finalment els alumnes a preguntar-se què caldria fer a continuació, segons el mètode científic
actual, per a validar la seva hipòtesi.

3. Juguem plegats
A continuació, proposeu als alumnes que completin un joc de mots encreuats en què cal col·locar sis
paraules relacionades amb el vessant d’investigador de Ramon Llull: innovació, comunicació, lògica,
divulgació, inventiva i iniciativa.
Si les situen correctament, descobriran un valor secret, relacionat amb l’episodi biogràfic. Aquest valor
es podrà llegir en el requadre vertical: ORIGINALITAT.
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Podeu acabar l’activitat convidant els alumnes a posar exemples d’accions quotidianes en que creguin
que utilitzen la seva capacitat d’innovació i originalitat.
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4. Un bon relat
Per finalitzar, proposeu als alumnes de llegir el fragment del Llibre de meravelles que tenen a la seva
fitxa. S’hi explica com un estafador enganya un rei fent-se passar per alquimista i fent-li creure que pot
multiplicar l’or. Al final del fragment, els alumnes hauran d’explicar, utilitzant termes científics, per què
no es pot multiplicar l’or fent-lo bullir juntament amb unes herbes.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Vet aquí que, en una terra, un home va pensar
com podria aconseguir moltes riqueses i va
vendre tot el que tenia. I se’n va anar a una
terra llunyana i li va dir al rei que era alquimista.
El rei es va alegrar molt de la seva arribada, i li
va fer donar allotjament i tot el que necessités.
L’home havia posat molt or en tres recipients,
en els quals hi havia una pasta composta
d’herbes bullides, com una mena de xarop.
Davant del rei, l’home va posar el contingut
d’un d’aquells recipients a la caldera on s’estava
fonent una gran quantitat de monedes d’or que
el rei li havia donat per tal que les multipliqués.
L’or que hi havia al recipient pesava com mil
monedes, i el rei n’havia posat dues mil a la
caldera, de manera que al final la massa d’or va
pesar l’equivalent de tres mil monedes. L’home
va fer això tres vegades i el rei va creure que era
alquimista de veritat. Finalment aquell home va
fugir amb una gran quantitat d’or que el rei li
havia confiat per tal que el multipliqués, perquè
es pensava que la preparació que hi havia als
recipients tenia la virtut de multiplicar l’or a la
fornal.

En una terra s’esdevenc que un hom pensà
com pogués ajustar molt gran tresor e vené
tot quant havia. E en una terra molt lluny ell
anà a un rei e dix que ell era alquimista. Aquell
rei hac molt gran plaer de sa vinguda, e féu-li
donar hostal e tot ço que mester havia. Aquell
hom hac mès molt or en tres brústies, en les
quals havia decocció d’herbes, e era aquella
decocció en semblant de lletovari. Denant lo rei
mès aquell hom una d’aquelles brústies en la
caldera on fonia gran re de dobles que el rei li
havia donades, per tal que les multiplicàs. L’or
que era en la brústia pesava mil dobles; e el rei
n’havia meses dues mília en la caldera; e a la fi
pesà la massa de l’or tres mília dobles. Per tres
vegades féu açò l’hom e el rei cuidà’s que fos
alquimista segons veritat. A la fi aquell home
fugí amb gran re d’or que el rei li havia comanat
per tal que multiplicàs, car cuidava’s que lo
confit qui era en les brústies hagués virtut per
la qual l’or multiplicava en la fornal.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 36
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RAMON LLULL, L’INVESTIGADOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
A la meva època, París era una de les ciutats més actives d’Europa,
tant en l’aspecte polític i com en el cultural. Fins i tot més que avui,
que encara ho és, oi? De fet, allà hi tenia la seva seu la universitat més
important de totes les terres cristianes i la seva famosa facultat de
teologia, el col·legi de la Sorbona.
La primera vegada que hi vaig anar a explicar el meu sistema de raonament, és a dir, la meva Art,
entre els anys 1287 i 1289, no em van fer gaire cas. Em penso que, com que el meu mètode era
massa innovador i diferent per als universitaris de l’època, no em van entendre gaire. Però l’últim
cop va ser diferent! Vaig aconseguir ensenyar l’Art, i ho vaig fer davant d’un gran auditori ple de
mestres i batxillers. Renoi, quin èxit! Va ser llavors que em van lliurar un document que acreditava
la bondat i la utilitat de l’Art. Aquest document contenia l’aprovació de quaranta membres de la
universitat parisenca. Era la millor carta de recomanació que podia tenir, i un bon reconeixement
dels meus esforços de tants anys!

2. T’HI ATReVEIXES?
En aquell temps, el coneixement es fonamentava sobretot en els autors clàssics de referència (en
dèiem “autoritats”) i en un raonament purament lògic. Avui, en canvi, es fa servir el mètode científic,
que requereix observació i experimentació per a demostrar que les hipòtesis que es formulen són
certes. Us proposo que, en grups de quatre o cinc, poseu en pràctica una part d’aquest mètode
científic per superar aquest repte:

Idear un objecte que, malgrat la força de la gravetat, aconsegueixi que
un ou llançat des d’un tercer pis no es trenqui en tocar a terra.
Seguiu els passos següents:

1.- Escriviu la vostra hipòtesi, explicant quina és la vostra idea inicial i quins materials i eines us
caldrien per a construir l’objecte que heu projectat.
2.- Feu un dibuix o un esquema de la vostra idea per a poder-la mostrar.
3.- Presenteu la vostra idea a la resta de companys i expliqueu com i per què creieu que
funcionaria.
Un cop fetes totes les presentacions, cadascun de vosaltres votarà quina és la idea que li ha
semblat més original i quina creu que funcionaria millor. A veure qui guanya!
Què penseu que caldria fer ara per a demostrar que la vostra hipòtesi és correcta i que, per tant,
la vostra idea funcionaria?
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3. JUGUEM PLEGATS
Ara us convido a completar aquests mots encreuats. Mireu de
col·locar horitzontalment aquests sis aspectes relacionats amb
el meu vessant d’investigador: innovació, comunicació,
lògica, divulgació, inventiva i iniciativa. Si els situeu al
lloc corresponent, descobrireu un valor secret, que apareixerà
disposat en vertical allà on s’encreuen totes les paraules.

R
G
N
A
I
A

•

Podríeu esmentar alguna situació quotidiana en què us calgui ser
innovadors i originals?

4. UN BoN RELAT
Per acabar, llegiu el següent fragment de la meva obra i contesteu la pregunta
final.

Vet aquí que, en una terra, un home va pensar
com podria aconseguir moltes riqueses i va
vendre tot el que tenia. I se’n va anar a una
terra llunyana i li va dir al rei que era alquimista.
El rei es va alegrar molt de la seva arribada, i li
va fer donar allotjament i tot el que necessités.
L’home havia posat molt or en tres recipients,
en els quals hi havia una pasta composta
d’herbes bullides, com una mena de xarop.
Davant del rei, l’home va posar el contingut
d’un d’aquells recipients a la caldera on s’estava
fonent una gran quantitat de monedes d’or que
el rei li havia donat per tal que les multipliqués.
L’or que hi havia al recipient pesava com mil
monedes, i el rei n’havia posat dues mil a la
caldera, de manera que al final la massa d’or va
pesar l’equivalent de tres mil monedes. L’home
va fer això tres vegades i el rei va creure que
era alquimista de veritat.

En una terra s’esdevenc que un hom pensà
com pogués ajustar molt gran tresor e vené
tot quant havia. E en una terra molt lluny ell
anà a un rei e dix que ell era alquimista. Aquell
rei hac molt gran plaer de sa vinguda, e féu-li
donar hostal e tot ço que mester havia. Aquell
hom hac mès molt or en tres brústies, en les
quals havia decocció d’herbes, e era aquella
decocció en semblant de lletovari. Denant lo rei
mès aquell hom una d’aquelles brústies en la
caldera on fonia gran re de dobles que el rei li
havia donades, per tal que les multiplicàs. L’or
que era en la brústia pesava mil dobles; e el rei
n’havia meses dues mília en la caldera; e a la fi
pesà la massa de l’or tres mília dobles. Per tres
vegades féu açò l’hom e el rei cuidà’s que fos
alquimista segons veritat.
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Finalment aquell home va fugir amb una gran
quantitat d’or que el rei li havia confiat per tal
que el multipliqués, perquè es pensava que la
preparació que hi havia als recipients tenia la
virtut de multiplicar l’or a la fornal.

A la fi aquell home fugí amb gran re d’or que el
rei li havia comanat per tal que multiplicàs, car
cuidava’s que lo confit qui era en les brústies
hagués virtut per la qual l’or multiplicava en la
fornal.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 36

•

Avui en dia tothom sap que no es pot multiplicar l’or només bullint-lo amb un grapat d’herbes. Però,
seríeu capaços de raonar-ho o explicar-ho en termes científics?
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fitxes de la unitat didÀctica
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RAMON LLULL, EL CRÍTIC
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Setena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Cultura i valors
ètics. A partir del Llibre de les bèsties de Ramon Llull, es convida els alumnes
a treballar el significat i la importància de la convivència, redactant una faula i
establint analogies entre personatges famosos i animals. La unitat es completa
amb una reflexió sobre els valors de participació, esperit crític, sinceritat i
responsabilitat, i amb una lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir el vessant de crítica social i política de l’obra de Ramon Llull.
2.- Crear una faula amb una intencionalitat crítica i moralitzadora.
3.- Relacionar els valors d’esperit crític, participació, convivència, sinceritat i responsabilitat, presents
en la vida i en l’obra de Ramon Llull, amb l’activitat quotidiana dels alumnes.

4.-Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.
		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Explicació inicial del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

Creació d’una faula al voltant del valor de la
T’HI ATREVEIXES?

convivència i creació d’analogies de personatges

20 minuts

famosos amb animals.
JUGUEM PLEGATS

UN BON RELAT

			

Reflexió sobre el valor de la participació, l’esperit
crític, la sinceritat i la responsabilitat.

Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

15 minuts

5 minuts
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		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina
web del programa educatiu www.enlullat.cat o a la fitxa de
l’alumnat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us proposem que comenceu destacant l’interès de Ramon Llull a
exaltar les virtuts i criticar els vicis en moltes de les seves obres. Amb
aquesta intenció moralitzadora, Llull va fer ús de la ficció narrativa i de
l’analogia per a exemplificar els seus ensenyaments i fer la lectura més
significativa i impactant.
Un bon exemple d’aquest ús didàctic de la ficció narrativa és el Llibre de les bèsties, una extensa faula
crítica sobre la política, que forma part del Llibre de meravelles. En aquesta faula, Llull narra la trama
complexa de maquinacions amb què Na Renard (una guineu) pretén dominar un governant i exercir el
poder entre bastidors. El llibre serveix a l’autor per a advertir al jove rei de França, Felip IV el Bell, dels
perills de rodejar-se de mals consellers que tan sols cerquen el seu propi benefici, i també per a criticar
algunes de les facetes de l’elit governant de la seva època.
Per tancar la introducció, recordeu als alumnes quines són les principals característiques d’una faula i
animeu-los a donar exemples de faules que recordin, com la faula de la llebre i la tortuga, de la guineu
i el raïm, etc.
Si voleu aprofundir més en el Llibre de les bèsties i la faceta més crítica de Ramon Llull, us recomanem
que visiteu la següent pàgina web:
•

Resum del Llibre de les bèsties (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de
Barcelona)

1. Temps era Temps…
Després de presentar la sessió, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir el passatge
biogràfic narrat pel mateix Ramon Llull, en què parla:
•
•
•

del seu interès per fomentar les virtuts humanes que considerava més
valuoses;
del Llibre de les bèsties, una faula en què els animals representen
estereotips d’actituds humanes;
de l’ús de la faula com un recurs per a exemplificar els perills dels mals
consellers i governants de l’època.

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web
del programa educatiu i a la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
Continueu la sessió animant els alumnes a escriure la seva pròpia faula, en
grups de quatre, prenent com a tema central la convivència. Expliqueu
que poden triar qualsevol aspecte del seu dia a dia que tingui a veure, per
exemple, amb el respecte als altres, l’amistat, la solidaritat amb els més
vulnerables, el compromís o la responsabilitat vers els espais i béns comuns.
Els passos que haurien de seguir els alumnes per a elaborar la faula són:

1.- Triar una situació inicial i definir quin serà el missatge final que es vol
transmetre.
2.- Triar quins seran els personatges que apareixeran a la faula, amb els
seus defectes i les seves virtuts.
3.- Assignar a cada personatge un animal representatiu.
4.-Escriure els diàlegs que representin la situació.
Quan els grups hagin acabat d’escriure les seves faules, us recomanem que les comparteixin en veu alta
amb la resta de la classe.
Finalment, proposeu als alumnes que triïn quatre personatges famosos de la vida cultural, social, política
o esportiva i que, des d’una perspectiva irònica i simpàtica, els relacionin amb animals. Per exemple, una
model altiva es pot relacionar amb un paó que va mostrant les seves plomes; un futbolista ràpid, amb
una gasela, etc. Convideu els alumnes a compartir en veu alta les relacions que han fet i a enriquir les
propostes dels seus companys amb altres associacions.

3. Juguem plegats
Aprofitant que els alumnes estan dividits en grups de quatre, proposeu-los un joc al voltant dels valors
que van inspirar la vida de Ramon Llull.
Convideu cada alumne a triar, de manera individual i en secret, quins d’aquests quatre valors creu que
el representa millor:
•
•
•
•

esperit crític
participació
sinceritat
responsabilitat

Un cop hagin triat un valor, cada alumne haurà d’explicar a la resta del grup les raons de la seva elecció.
Si els seus companys no hi estan d’acord i l’identifiquen amb un altre dels valors proposats, podran
exposar-ho i parlar-ne entre tots fins que s’arribi a un consens.
Quan tots els grups hagin acabat, feu una posada en comú i compteu
quants alumnes s’han identificat amb cadascun dels valors, per a
descobrir quins han estat els més populars. Si voleu, podeu tancar
l’activitat amb un petit debat sobre la importància d’aquests valors en
la vida quotidiana i sobre si n’hi ha algun que pugui considerar-se més
important que els altres.
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4. Un bon relat
Per finalitzar la unitat, convideu els alumnes a llegir el breu fragment del Llibre de les bèsties que tenen
a la seva fitxa i a reflexionar sobre el missatge que Ramon Llull hi volia transmetre i sobre si hi estan
d’acord o no.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu.

Un papagai s’estava en un arbre amb un corb,
i sota l’arbre hi havia un simi que havia posat
llenya sobre una lluerna perquè es pensava que
era foc, i bufava la llenya per tal d’encendre foc
per poder-se escalfar. El papagai va cridar al simi
que no era foc, sinó una lluerna. El corb va dir
al papagai que no volgués adoctrinar ni corregir
aquell qui no vol rebre consell ni correcció.
El papagai va dir moltes vegades al simi que
allò que es pensava que era foc en realitat era
una lluerna, i el corb cada vegada renyava el
papagai per voler redreçar allò que per natura
és tort. El papagai va baixar de l’arbre i es va
acostar al simi per poder-li explicar millor allò
que li retreia. Tant es va acostar el papagai al
simi, que el simi el va agafar i el va matar.

Un papagai estava en un arbre amb un corb,
e dejús l’arbre havia un simi qui havia posada
llenya sobre una lluerna, car cuidava’s que fos
foc, e bufava en aquella llenya per intenció que
faés foc en què es calfàs. Lo papagai cridava al
simi e deïa-li que no era foc, ans era lluerna. Lo
corb dix al papagai que no volgués adoctrinar ni
castigar aquell qui no rep consell ni correcció.
Moltes vegades dix lo papagai al simi que lluerna
era e que no era foc ço que es cuidava que era
foc, e lo corb totes vegades reprenia lo papagai
com volia endreçar ço que naturalment és tort.
Lo papagai davallà de l’arbre e acostà’s al simi
per ço que li pogués mills dar a entendre ço de
què el reprenia. Tan prop s’acostà lo papagai
del simi, que lo simi lo pres e l’occís.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 42
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RAMON LLULL, EL CRÍTIC
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
El 1289 vaig escriure el Llibre de les bèsties, que és la setena de
les deu parts de què es compon el meu Llibre de meravelles. No us
penseu que amb aquest títol volia fer un estudi de zoologia, ni de bon
tros! És una composició literària en forma de faula, és a dir, una mena
de conte en què els personatges són animals, que parlen i presenten
característiques humanes, i que conté una lliçó moral.
Al Llibre de les bèsties vaig aprofitar aquest gènere tan didàctic per a advertir el jove i inexpert rei
de França, Felip IV el Bell, contra els mals consellers. Felip era nebot del meu senyor, el rei Jaume
II de Mallorca, i jo el tenia en gran estima i no volia que es veiés perjudicat. I és que, ja ho sabeu,
sempre em va agradar molt escriure sobre les virtuts que, al meu entendre, havien de tenir les
persones de qualsevol condició.

2. T’HI ATReVEIXES?
Ara que ja sabeu què és una faula, us proposo que feu grups de quatre i que intenteu escriure’n
una. El relat, mitjançant diàlegs, haurà de mostrar la importància del valor de la convivència en
qualsevol dels seus aspectes: respectar els altres, tenir cura de les persones més vulnerables,
tractar amb responsabilitat els béns comuns, respectar la llibertat dels altres, i altres aspectes que
se us puguin acudir.
Podeu seguir aquests passos:

1.- Penseu quin serà el tema de la faula i quin serà el missatge final que voleu transmetre.
2.- Trieu una situació inicial i definiu quins seran els personatges que intervindran en la faula,
amb els seus defectes i les seves virtuts.
3.- Assigneu a cada personatge un animal representatiu. Les característiques del personatge
haurien de coincidir amb les que s’han atribuït tradicionalment a l’animal escollit.
4.-Finalment, escriviu els diàlegs.
Quan hagueu acabat d’escriure la vostra faula, compartiu-la en veu alta amb la resta de la classe.
Tot seguit, penseu quatre personatges famosos de la vida cultural, social, política o esportiva i,
d’una manera simpàtica, relacioneu-los amb possibles animals. Ep, però tot això sense perdre el
respecte!
Al final, poseu en comú les vostres idees amb els altres companys i comenteu quines associacions
us semblen encertades i quines no.
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3. JUGUEM PLEGATS
Aprofitant el grup que heu fet per a l’activitat anterior, que cadascun de vosaltres esculli,
individualment i en secret, quin d’aquests quatre valors que van inspirar la meva vida creu que el
representa millor:
•
•
•
•

esperit crític
participació
sinceritat
responsabilitat

En acabat, expliqueu als companys del grup quin valor heu triat i per què. Llavors els companys
podran expressar si ells també creuen que el valor triat és el que us identifica millor o si creuen
que seria un altre de la llista.
Quan tots els grups hagin acabat, feu una posada en comú i compteu quants de vosaltres us heu
identificat amb cadascun dels valors, per a descobrir quins han estat els més triats. Després,
responeu la pregunta següent:
•

Considereu que algun d’aquests valors és més important que els altres?

4. UN BoN RELAT
Per acomiadar la sessió, us proposo que llegiu en grup aquest fragment del meu Llibre
de meravelles, en què un papagai que volia corregir un simi no va acabar gaire bé…

Un papagai s’estava en un arbre amb un corb,
i sota l’arbre hi havia un simi que havia posat
llenya sobre una lluerna perquè es pensava que
era foc, i bufava la llenya per tal d’encendre foc
per poder-se escalfar. El papagai va cridar al simi
que no era foc, sinó una lluerna. El corb va dir
al papagai que no volgués adoctrinar ni corregir
aquell qui no vol rebre consell ni correcció.
El papagai va dir moltes vegades al simi que
allò que es pensava que era foc en realitat era
una lluerna, i el corb cada vegada renyava el
papagai per voler redreçar allò que per natura
és tort. El papagai va baixar de l’arbre i es va
acostar al simi per poder-li explicar millor allò
que li retreia. Tant es va acostar el papagai al
simi, que el simi el va agafar i el va matar.

Un papagai estava en un arbre amb un corb,
e dejús l’arbre havia un simi qui havia posada
llenya sobre una lluerna, car cuidava’s que fos
foc, e bufava en aquella llenya per intenció que
faés foc en què es calfàs. Lo papagai cridava al
simi e deïa-li que no era foc, ans era lluerna. Lo
corb dix al papagai que no volgués adoctrinar ni
castigar aquell qui no rep consell ni correcció.
Moltes vegades dix lo papagai al simi que lluerna
era e que no era foc ço que es cuidava que era
foc, e lo corb totes vegades reprenia lo papagai
com volia endreçar ço que naturalment és tort.
Lo papagai davallà de l’arbre e acostà’s al simi
per ço que li pogués mills dar a entendre ço de
què el reprenia. Tan prop s’acostà lo papagai
del simi, que lo simi lo pres e l’occís.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 42
•

Podríeu dir-me quin missatge creieu que volia transmetre amb aquesta faula? Penseu que tinc raó?
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RAMON LLULL, EL DIALOGANT
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Vuitena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Religió. Ramon
Llull defensa les creences i els valors cristians mitjançant el diàleg. Tot i ser
profundament creient, Llull és partidari d’una religió basada, no exclusivament en
la fe, sinó també en la raó. La fe i la raó han de col·laborar al servei de la mateixa
causa. Per a Llull, és millor mirar de fer comprendre per a convèncer, que no pas
convèncer sense haver fet comprendre. La unitat fomenta la reflexió sobre el
debat interreligiós i sobre els valors cristians en la quotidianitat dels alumnes.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir el Llibre del gentil e dels tres savis de Ramon Llull.
2.- Reflexionar sobre la importància del diàleg interreligiós i la defensa de les pròpies creences.
3.- Identificar valors cristians de la vida i de l’obra de Ramon Llull i relacionar-los amb l’activitat
quotidiana dels alumnes.
4.-Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Explicació inicial del mestre.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Episodi biogràfic de Ramon Llull.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Reflexió sobre el debat interreligiós a partir de la
lectura d’un fragment del Llibre del gentil e dels tres
savis.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Activitat sobre els valors cristians en la quotidianitat
dels alumnes.

15 minuts

UN BON RELAT

Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

			

5 minuts
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		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet, si es vol escoltar
l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina
web del programa educatiu www.enlullat.cat o a la fitxa de
l’alumnat.

		

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Abans de començar la sessió us recomanem que feu un breu
resum de la vida de Ramon Llull, remarcant especialment
el seu vessant més religiós (consulteu la biografia de la Guia
d’orientacions didàctiques del programa educatiu).
També convé que destaqueu el potencial expressiu i persuasiu que posseeix el diàleg en l’obra de Llull. En
els seus diàlegs, els interlocutors argumenten i s’escolten, són capaços de deixar-se parlar l’un a l’altre
i d’apreciar la lògica dels seus arguments, no s’interrompen ni es desacrediten a partir de prejudicis o
tòpics preconcebuts. Són exemples d’un gènere literari complex, que se situa entre la ficció narrativa i
l’argumentació teòrica.
En aquesta introducció, us recomanem que comenteu la importància del Llibre del gentil e dels tres savis
(1274-1276), en el qual Llull exemplifica el funcionament del seu mètode d’argumentació, aplicat a una
discussió sobre la veritat o la falsedat de les tres grans religions monoteistes: judaisme, cristianisme
i islamisme. En aquest llibre, Llull presenta un gentil o ‘pagà’ que desconeix la transcendència i que
accedeix al coneixement de Déu a través de l’ensenyament de tres savis (un jueu, un cristià i un
musulmà), que opten per un diàleg obert i raonat amb el gentil. Tot i la clara predisposició cristiana de
l’autor, el llibre ressalta els aspectes comuns de totes tres religions, i fins i tot, quan al final del llibre el
gentil ja ha decidit quina de les tres li sembla la religió veritable, els savis li demanen que no els reveli
la seva opció, per evitar que entre ells sorgeixin enveges i tibantors.
Si voleu aprofundir més en la faceta més religiosa de Ramon Llull, us recomanem que visiteu la següent
pàgina web:
•

Resum dels aspectes més destacats de la vida de Ramon Llull (Centre de Documentació Ramon Llull
de la Universitat de Barcelona)

1. Temps era Temps…
Després de presentar la sessió, repartiu la fitxa de la unitat i proposeu als
alumnes que llegeixin l’episodi biogràfic narrat pel mateix Ramon Llull.
En aquest passatge, Llull els explica que, tot i que a la seva època les
conviccions es defensaven amb molta acritud, ell sempre va defensar el
diàleg constructiu entre religions i l’ús de la raó i la lògica per a convèncer els
altres. Ho exemplifica explicant als alumnes l’argument i la finalitat principal
del seu Llibre del gentil e dels tres savis.
L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web
del programa educatiu i a la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
Continueu la sessió convidant els alumnes a llegir un fragment del Llibre del gentil e dels tres savis. El
gentil hi està a punt de revelar quina religió li sembla la veritable, però els savis li demanen que no els
ho digui, per poder continuar argumentant fins que ells mateixos arribin a una conclusió comuna.
Un cop llegit el fragment, animeu els alumnes a contestar les preguntes de reflexió de la seva fitxa i
establiu un debat sobre la importància del diàleg interreligiós. Aprofiteu la dinàmica per a recordar les
normes bàsiques d’un debat constructiu i estructureu-lo a partir de diàlegs oberts, sincers i raonats, tal
com eren els que escrivia Ramon Llull.

3. Juguem plegats
Acabem la sessió amb un petit joc. Els alumnes disposen d’una quadrícula de nou lletres per a identificar
i construir paraules que representin valors cristians. La condició és que continguin, com a mínim, dues
de les lletres que es mostren a la quadrícula.
Alguns dels valors que els alumnes poden identificar amb aquestes lletres són: fe, solidaritat, caritat,
perdó, comprensió, sacrifici, amistat, fraternitat, respecte, compassió o honestedat.
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Quan tots els alumnes hagin trobat com a mínim tres o quatre valors, poseu en comú les troballes i
convideu-los a posar exemples de la seva vida quotidiana que es puguin relacionar amb els valors que
han trobat.

4. Un bon relat
Per finalitzar la unitat, convideu els alumnes a llegir el fragment del Llibre de
meravelles que tenen a la seva fitxa, i a escriure les cinc virtuts de Déu que
consideren més importants. Feu, finalment, una posada en comú en gran
grup per valorar les tries fetes pels alumnes i les seves argumentacions.
Aquest fragment també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web
del programa educatiu.
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—Estimat fill, davant d’un gentil van disputar
tres savis; l’un era cristià, l’altre sarraí i l’altre
jueu. En la disputa de tots tres es va establir
com podien fer que el gentil distingís la veritat
de la falsedat, per tal que prengués la veritat
i deixés la falsedat. Ho van establir així: que
aquella religió que concordés més amb les
dignitats de Déu i amb les virtuts creades, i que
fos més contrària als vicis, seria la veritable,
i les altres, contràries a ella, havien de ser
falses. I això és perquè Déu té grandesa de
bondat, d’eternitat, de poder i de totes les
altres virtuts; i encara, perquè la grandesa de
bondat, d’eternitat i de poder de veritat és més
concorde amb la grandesa de les virtuts, i és
més contrària als vicis, que no pas la petitesa
de la veritat. Disputant d’acord amb aquestes
regles, el cristià va provar que la seva religió
era veritable, i totes les altres falses, com es
demostra en el Llibre del gentil i com s’explica
en l’Art demostrativa.

—Amable fill, denant un gentil se desputaren
tres savis; la un era crestià, l’altre sarraí e l’altre
jueu. En la disputació de tots tres fo ordonat en
quina manera fos al gentil significada veritat e
falsetat, per ço que lo gentil prengués veritat
e que lleixàs falsetat. L’ordonament fo aital, ço
és saber: que aquella llig que ab les dignitats
de Déu e ab virtuts creades hauria major
concordança, e qui als vicis seria pus contrària,
covenia ésser vera, e les altres contràries a
ella, convenien ésser falses. E açò per tal cor
en Déu és granea de bonea, eternitat, poder,
e així de totes les altres virtuts; e encara, car
granea de bonea, eternitat, poder de veritat,
ha major concordança ab majoritat de virtuts,
e contradiu pus als vicis, que no ha poquea de
veritat. Disputant per aital ordonament, provà
lo crestià ésser sa llig en veritat, e totes les
altres ésser en falsetat, segons que és provat
en lo Llibre del gentil, e segons que en l’Art
demostrativa se conté.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 69
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RAMON LLULL, EL DIALOGANT
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
A la meva època, les idees religioses es defensaven amb molta
intensitat, agressivitat i manca de respecte envers els altres.
Moltes vegades les discussions ideològiques s’acabaven en
baralles que no conduïen enlloc. Jo sempre vaig ser un ferm
defensor del diàleg constructiu, començant per allò que ens uneix
i no pas per allò que ens separa.
Això em va empènyer cap al 1276 a escriure el Llibre del gentil e dels tres savis. En aquest llibre,
un gentil (perquè m’entengueu, algú que no coneix cap religió) rep l’ensenyament de tres savis: un
jueu, un cristià i un musulmà. Després d’il·lustrar-lo sobre les doctrines que aquestes tres religions
tenen en comú (com ara l’existència d’un sol Déu, la creació del món i la immortalitat de l’ànima),
cada savi li parla de les particularitats de la seva pròpia religió, és a dir, dels articles de la seva
pròpia fe. Els savis estableixen un diàleg amb el gentil, i cadascun el mira de convèncer que la seva
opció és la correcta, exposant-li les seves raons de manera lliure i cordial, sense interrupcions,
discussions ni disputes. Al final del llibre, quan el gentil està a punt de dir als savis quina li sembla
la religió veritable, els savis li demanen que no els ho digui. Així podran continuar argumentant fins
que ells mateixos arribin a una conclusió comuna.
Si us he de ser sincer, el final de l’obra només és aparentment obert. M’ho vaig fer venir bé
perquè qualsevol lector una mica atent, i que seguís els arguments exposats pels tres savis, acabés
convençut de la preeminència del cristianisme. Però també heu de reconèixer que vaig ser molt
respectuós amb el plantejament de cada religió.

2. T’HI ATReVEIXES?
Què us sembla si comencem llegint un fragment del Llibre del gentil e dels tres savis?

Com

es van acomiadar els tres savis del gentil

Quan el gentil va haver acabat la seva oració,
es va rentar les mans i la cara a la bella font,
per les llàgrimes que havia vessat, i es va
eixugar amb un drap blanc que portava, amb el
qual tenia per costum d’eixugar-se els ulls quan
plorava per la tristesa que solia sentir. Després
es va asseure al costat dels tres savis, i va dir
aquestes paraules:

Quan lo gentil hac finida sa oració, en la bella
font llavà ses mans e sa cara, per raó de les
llàgremes que havia gitades, e eixugà’s en un
blanc capçó que portava, ab lo qual havia en
costuma d’eixugar sos ulls quan ploraven per la
tristícia en què ésser solia. Enaprés assec-se de
costa los tres savis, e dix aquestes paraules:
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Quan el gentil va haver acabat la seva oració,
es va rentar les mans i la cara a la bella font,
per les llàgrimes que havia vessat, i es va
eixugar amb un drap blanc que portava, amb el
qual tenia per costum d’eixugar-se els ulls quan
plorava per la tristesa que solia sentir. Després
es va asseure al costat dels tres savis, i va dir
aquestes paraules:
—Per gràcia i per benedicció de Déu
s’ha escaigut que jo m’he trobat amb vosaltres,
senyors, en aquest lloc en el qual Déu ha volgut
recordar-se de mi i prendre’m com a servidor
seu. Beneït sigui el Senyor, i beneït sigui el lloc,
i que Déu us beneeixi, i beneït sigui Déu, que
us va conduir fins aquí! I en aquest lloc on he
rebut tanta felicitat, vull, en presència vostra,
senyors, triar i elegir aquella religió que se m’ha
revelat com a veritable, per la gràcia de Déu
i per les paraules que vosaltres m’heu dit. I
aquella religió vull professar, i per honrar-la i
difondre-la vull treballar cada dia de la meva
vida.
Quan el gentil va haver dit aquestes paraules i
es va aixecar per agenollar-se i manifestar de
genolls la religió que desitjava, va veure venir
de lluny pel bosc dos gentils de la seva terra
que vivien en l’error en què ell havia viscut, els
quals el gentil coneixia. I per això el gentil va
dir als tres savis que ell volia esperar aquells
dos gentils que venien, per triar i manifestar en
presència seva la religió que és via de veritat. I
els tres savis es van aixecar i es van acomiadar
del gentil amb gran amabilitat i devoció. Foren
moltes les benediccions que els tres savis van
adreçar al gentil, i el gentil als tres savis; i
abraçades, besades, llàgrimes i plors van ser
en el seu comiat i a la fi de la seva conversa.
Però abans que els tres savis haguessin marxat
d’aquell lloc, el gentil els va dir que el sorprenia
molt que no s’esperessin per sentir quina era la
religió que ell triaria sobre les altres.
Els tres savis van respondre que no volien
saber quina elegiria per tal que cadascú pogués
pensar que triaria la seva.
—I sobretot perquè és una matèria
sobre la qual disputem, per veure, segons la
força de la raó i la capacitat de l’enteniment,
quina ha de ser la religió que triaràs. I si tu
ens manifestaves quina religió estimes més,
no tindríem tan bona matèria per disputar i
per trobar la veritat.i recordant allò que havia
concebut, esperà els dos gentils que venien.

Quan lo gentil hac finida sa oració, en la bella
font llavà ses mans e sa cara, per raó de les
llàgremes que havia gitades, e eixugà’s en un
blanc capçó que portava, ab lo qual havia en
costuma d’eixugar sos ulls quan ploraven per la
tristícia en què ésser solia. Enaprés assec-se de
costa los tres savis, e dix aquestes paraules:
—Per gràcia e per benedicció de Déu
s’és esdevengut que jo em son encontrat amb
vosaltres, senyors, en est lloc en lo qual Déu
m’ha volgut remembrar e prendre a ésser son
servidor. On, beneït sia lo Senyor, e beneït sia lo
lloc, e vosaltres siats beneïts d’ell, e beneït sia
Déu qui us mes en volentat que venguéssets en
est lloc! E en est lloc on tanta de bonaventura
m’és esdevenguda, vull, en presència de
vosaltres, senyors, triar e elèger aquella llig qui
m’es significada ésser vera, per la gràcia de Déu
e per les paraules que vosaltres m’havets dites.
E en aquella llig vull ésser, e per aquella a honrar
e a manifestar vull treballar tots los jorns de ma
vida.
Quan lo gentil hac finides aquestes paraules e
es fo llevat en peus per ço que s’agenollàs e que
de genollons manifestàs la llig que desirava, ell
viu, lluny de si, venir per lo boscatge dos gentils
qui eren de sa terra e que eren en l’error en què
ell ésser solia, e los quals lo gentil coneixia. E
per açò lo gentil dix als tres savis que ell volia
esperar aquells dos gentils qui venien, e volia en
llur presència triar e manifestar la llig qui és via
de veritat. E los tres savis se llevaren en peus e
preseren comiat del gentil molt agradablement e
devota. Moltes foren les benediccions que los tres
savis dixeren al gentil, e lo gentil als tres savis;
e abraçaments e besaments e llàgremes e plors
foren a llur comiat e a la fi de llurs paraules. Mes
ans que los tres savis fossen partits d’aquell lloc,
lo gentil llur demanà e dix que molt fortment se
meravellava d’ells com no esperaven oir qual era
la llig que ell triaria sobre les altres.
Los tres savis resposeren e dixeren que per ço
que cascú hagués opinió que triàs sa llig, no
volien saber qual llig elegeria.
—E majorment com sia a nós matèria
que ens esputem entre nós per veer, segons
força de raó e de natura d’enteniment, qual deu
ésser la llig que tu triaràs. E si tu denant nós
manifestaves aquella llig que tu més ames, no
hauríem tan bé matèria com nos esputàssem, ni
com la veritat atrobàssem.
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Després de dir aquestes paraules, els tres savis
se’n tornaren a la ciutat d’on havien vingut. I
el gentil, contemplant les flors dels cinc arbres
i recordant allò que havia concebut, esperà els
dos gentils que venien.

Finides estes paraules, los tres savis se’n
retornaren a la ciutat d’on eren eixits. E lo
gentil, reguardant en les flors dels cinc arbres e
remembrant ço que havia concebut, esperà los
dos gentils que venien.

Llibre del gentil e dels tres savis (1274-1276), epíleg

Com heu vist, vaig defensar el diàleg entre les religions, tot i que jo tenia molt clares les meves
creences i sempre vaig tractar de convertir els jueus i els musulmans al cristianisme.
Contesteu aquestes preguntes individualment i, després, feu una posada en comú amb tota la
classe establint un petit debat en el qual contrasteu les vostres opinions:

1.- Què creus que és millor: respectar les creences dels altres, tot i que no les comparteixis, o
intentar-los convèncer que estan equivocats i que tu tens raó? Per què?
2.- Digues com a mínim cinc aspectes positius que creus que té el diàleg interreligiós.

3. JUGUEM PLEGATS
Després del debat que heu fet, us proposo un joc ben senzill. Oi que sou bons construint paraules?
Doncs ara intenteu construir-ne tantes com pugueu, amb aquestes dues condicions:
a) que siguin valors cristians
b) que tinguin com a mínim dues de les lletres que es mostren en la quadrícula que teniu més avall.
Una paraula podria ser, per exemple, COMPASSIÓ, que és un valor cristià i té quatre lletres d’aquesta
quadrícula:
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Quan tots hagueu trobat com a mínim tres o quatre valors, poseu-los en comú i compartiu situacions
de la vostra vida quotidiana en què s’evidenciïn aquests valors.
Quins d’aquests valors creieu que són compartits amb altres religions?
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4. UN BoN RELAT
Per acomiadar la sessió, llegiu en gran grup aquest fragment de la meva obra i
responeu la pregunta final.

—Estimat fill, davant d’un gentil van disputar
tres savis; l’un era cristià, l’altre sarraí i l’altre
jueu. En la disputa de tots tres es va establir
com podien fer que el gentil distingís la veritat
de la falsedat, per tal que prengués la veritat
i deixés la falsedat. Ho van establir així: que
aquella religió que concordés més amb les
dignitats de Déu i amb les virtuts creades, i que
fos més contrària als vicis, seria la veritable,
i les altres, contràries a ella, havien de ser
falses. I això és perquè Déu té grandesa de
bondat, d’eternitat, de poder i de totes les
altres virtuts; i encara, perquè la grandesa de
bondat, d’eternitat i de poder de veritat és més
concorde amb la grandesa de les virtuts, i és
més contrària als vicis, que no pas la petitesa
de la veritat. Disputant d’acord amb aquestes
regles, el cristià va provar que la seva religió
era veritable, i totes les altres falses, com es
demostra en el Llibre del gentil i com s’explica
en l’Art demostrativa.

—Amable fill, denant un gentil se desputaren
tres savis; la un era crestià, l’altre sarraí e l’altre
jueu. En la disputació de tots tres fo ordonat en
quina manera fos al gentil significada veritat e
falsetat, per ço que lo gentil prengués veritat
e que lleixàs falsetat. L’ordonament fo aital, ço
és saber: que aquella llig que ab les dignitats
de Déu e ab virtuts creades hauria major
concordança, e qui als vicis seria pus contrària,
covenia ésser vera, e les altres contràries a
ella, convenien ésser falses. E açò per tal cor
en Déu és granea de bonea, eternitat, poder,
e així de totes les altres virtuts; e encara, car
granea de bonea, eternitat, poder de veritat,
ha major concordança ab majoritat de virtuts,
e contradiu pus als vicis, que no ha poquea de
veritat. Disputant per aital ordonament, provà
lo crestià ésser sa llig en veritat, e totes les
altres ésser en falsetat, segons que és provat
en lo Llibre del gentil, e segons que en l’Art
demostrativa se conté.
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•

Escriu les cinc virtuts de Déu que consideres més importants i comparteix-les amb els altres
companys.
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RAMON LLULL - L’INSPIRADOR
fitxes de la unitat didÀctica
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RAMON LLULL, L’INSPIRADOR
GUIA DE SUPORT A LA FEINA DOCENT

		DESCRIPCIÓ
Novena unitat, vinculada a la matèria d’Educació visual i plàstica, i destinada
a la síntesi dels aprenentatges fets en el curs del programa educatiu. A partir
del Breviculum, un còdex de luxe enriquit amb dotze miniatures medievals
que il·lustren escenes de la vida de Ramon Llull, els alumnes descobreixen la
perdurabilitat de l’obra de Ramon Llull i desenvolupen la seva capacitat creativa
i de síntesi fent un mural digital.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’esperit divulgador i l’esforç de perdurabilitat de Ramon Llull i els seus deixebles.
2.- Descobrir què i com són les miniatures medievals.
3.- Realitzar una composició artística digital com a mitjà per a sintetitzar coneixements i emocions.
		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Presentació de la unitat i dels continguts que s’hi
treballaran.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Descoberta d’un episodi biogràfic de Ramon Llull
narrat en primera persona.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Elaboració d’un mural gràfic digital.

40 minuts

		
		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet per:
• Escoltar l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina web del programa educatiu
www.enlullat.cat i a la fitxa de l’alumnat.
• Elaborar el mural gràfic digital
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem que introduïu la sessió explicant breument que Ramon
Llull es va preocupar per garantir la perdurabilitat dels seus escrits
després de la seva mort. Amb l’objectiu que la seva missió tingués
continuïtat, va cercar deixebles que vetllessin per la difusió i la
conservació de la seva obra.
Thomas Le Myésier, metge francès i deixeble de Ramon Llull, va
emprendre una tasca important de recopilació i difusió del pensament
lul·lià després de la mort del mestre. Aquesta feina va donar lloc a
l’Electorium magnum, un ampli manual que posa l’Art de Llull a l’abast
dels lectors universitaris, i també al Breviculum, un còdex de luxe
enriquit amb dotze miniatures que mostren diversos episodis biogràfics
de Ramon Llull narrats en la Vida de mestre Ramon.
Aprofiteu aquest punt per a explicar que a l’edat mitjana era força comú l’ús de miniatures per a il·lustrar
o fer representacions gràfiques als llibres. Algunes miniatures eren imatges ornamentals que decoraven
tota mena de llibres de luxe. En els textos científics i filosòfics solien ser, en canvi, dibuixos senzills i
concisos, però del tot indispensables, perquè els feien més fàcils d’entendre i memoritzar. El nom de
miniatura no té res a veure amb la seva mida, sinó amb l’ús del mini com a pigment. Convé que recordeu
als alumnes que en aquella època encara no existia la impremta, per la qual cosa cada llibre i les seves
il·lustracions es copiaven manualment.
Si voleu, podeu acompanyar aquesta introducció projectant les dotze miniatures que trobareu en aquesta
adreça web. Això us permetria exemplificar l’explicació i analitzar com la fusió d’imatge i text que
s’observa en aquestes miniatures s’assembla a l’ús que se’n fa avui en el còmic.
Per a aprofundir més en la posteritat de Ramon Llull o en les miniatures medievals, us recomanem que
visiteu les següents pàgines web:
•
•

Pàgina sobre les miniatures (Viquipèdia)
Pàgina web sobre el lul·lisme (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)

1. Temps era Temps…
Acabada la presentació, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic
narrat pel mateix Ramon Llull, en què explica:
•
•
•

la voluntat de fer perdurar la seva obra i la seva missió;
com va dictar a un monjo la Vida de mestre Ramon, que recull els episodis més importants de la
seva vida;
com Thomas Le Myésier va encarregar la composició del Breviculum, un còdex amb dotze miniatures
sobre la vida de Ramon Llull.

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu i a
la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
Continueu la sessió convidant els alumnes a fer un mural digital en línia, combinant imatges, textos,
efectes o, fins i tot, sons per a fer-ne una creació artística. Aquest mural haurà de recollir, d’una manera
original i creativa, els aspectes que els alumnes considerin més rellevants de la vida i obra de Ramon
Llull, o aquells que, per qualsevol motiu, els hagin impactat més mentre treballaven les unitats del
programa.
Per descomptat, podeu feu servir les vostres eines informàtiques habituals per a aquesta mena de
treballs. Però, si no en teniu cap de preferida, podeu utilitzar l’aplicació Biteslide, una eina en línia molt
senzilla per a fer murals o presentacions multimèdia i que permet crear gratuïtament un projecte per a
trenta alumnes.
Per a utilitzar aquesta eina, registreu-vos a la seva pàgina web seguint els passos següents:

1.- Accediu a la pàgina principal de Biteslide.
2.- Feu un clic sobre el mot Register situat a la
part superior dreta de la pàgina principal i
escolliu l’opció Teacher.
3.- Empleneu el formulari Teacher registration
amb el nom del mestre, el nom de l’escola,
el nom de l’usuari, la contrasenya i l’adreça
de correu electrònic.
4.-Els alumnes s’han de registrar a la pàgina
de la mateixa manera, però mitjançant
l’opció Student de l’enllaç Register.
Després de registrar-vos, afegiu el vostre grup classe fent clic a l’opció Add our first class situada a la part
dreta de la pantalla, dins del requadre Get started. Aquesta opció ens proporcionarà un codi de registre
(Registration code). Anoteu i conserveu aquest codi, perquè l’haureu de proporcionar als alumnes quan
es registrin, per a poder accedir al projecte comú.
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A continuació heu de crear el projecte de treball
seguint els passos següents:

1.- Feu clic a l’enllaç Add your first project,
situat dins del requadre de la dreta,
anomenat Get started.
2.- Feu clic a la part blava per a posar un títol,
una descripció i una imatge de referència
al projecte que acabeu de crear.
3.- Finalment, feu clic a Add your first
slidebook i seguiu el tutorial, que us
ensenyarà com fer servir aquesta eina i
experimentar amb les seves possibilitats.
4.-Aprofiteu aquest moment per a pujar imatges o captures de la pàgina web del programa educatiu
Enllulla’t. Combineu-les amb text i amb altres efectes gràfics per a fer un mural de mostra i
experimentar amb les diverses possibilitats que ofereix aquesta eina.
Amb l’estructura creada prèviament,
doneu l’adreça web als alumnes perquè es
registrin amb el codi de grup classe que us
ha proporcionat l’aplicació. Recordeu que
des del menú de l’aplicació sempre podreu
portar un control del registre i de l’accés
dels alumnes al projecte. A la fitxa de la
unitat, els alumnes hi trobaran diversos
consells per a començar a fer servir l’eina,
que complementen el tutorial que hauran
de seguir després de registrar-se.

Els murals elaborats pels alumnes es poden desar i descarregar en format jpg per a compartir-los a la
pàgina o al blog de l’institut. Alhora, si feu un recull de totes aquestes imatges i ens les envieu a l’adreça
electrònica info@enllullat.cat juntament amb el nom de la vostra escola, nosaltres les compartirem a la
web del programa educatiu. Durant el 2016, declarat Any Ramon Llull, la Fundació Catalunya - La Pedrera
i la Fundació Carulla faran un sorteig cada mes per repartir lots de llibres entre els centres educatius que
comparteixin els seus treballs amb nosaltres
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RAMON LLULL, L’INSPIRADOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
Tot i que sempre vaig procurar que la meva obra perdurés, mai no
m’hauria pogut imaginar que fins i tot avui m’estudiarien a les escoles!
Recordo que cap allà l’any 1311 vaig passar moltes tardes en companyia
d’un monjo de la cartoixa de Vaubert, prop de París, a qui vaig dictar
la meva vida, recollida en una obra coneguda com la Vida del mestre
Ramon, en la qual faig un extens resum de la meva biografia.
Va quedar un llibre tan ben fet que el 1325, poc després de la meva mort, Tomàs de Myésier,
deixeble i gran amic meu, va encarregar la creació d’un petit còdex anomenat Breviculum amb
dotze il·lustracions de gran format que representaven diferents episodis de la meva vida. Mireu,
aquí en teniu quatre, perquè vegeu que bé que van quedar.

Les il·lustracions que acompanyaven els llibres per a fer més amena la lectura i facilitar la comprensió
dels continguts s’anomenaven miniatures, però no pas perquè fossin petites, sinó perquè es feien
amb un pigment anomenat mini (en llatí minium, ‘vermelló’), un mineral de color vermell i compost
bàsicament de plom.

2. T’HI ATReVEIXES?
Com que a la meva època no existia encara la impremta, tant les miniatures com el text dels llibres
s’havien de copiar i elaborar a mà. Aprofitant que avui tenim altres mitjans per a fer il·lustracions,
us proposo que feu un mural digital, utilitzant alguna de les imatges que trobareu a la web del
programa educatiu o fent recerca per Internet.
El mural ha de representar aquells aspectes o episodis de la meva vida o de la meva obra que
recordeu millor, després d’haver treballat les unitats d’aquest programa, i que considereu més
significatius i rellevants. Per a fer aquest mural podeu utilitzar l’eina o programa informàtic que
vulgueu, tot i que jo us recomano que feu servir Biteslide. És una aplicació en línia molt fàcil
d’utilitzar per a fer presentacions multimèdia.
Us deixo aquí algunes indicacions perquè hi comenceu a treballar:
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1.- Entreu a la pàgina de l’aplicació i trieu l’opció Student per a registrar-vos.
2.- Empleneu el formulari amb les vostres dades i afegiu-vos al grup classe posant el codi de
registre que us proporcionarà el mestre. Les pròximes vegades que accediu al programa, ho
haureu de fer directament mitjançant l’opció Log in.

3.- Un cop hagueu entrat, s’obrirà un quadre de benvinguda i haureu de fer un clic a la imatge
corresponent al projecte (ja creat pel mestre), que apareixerà a la finestra blava.

4.-Des d’aquí, feu clic a Add slidebooks per a accedir a l’espai de treball on creareu el vostre
mural. Aquest espai té dues finestres: la de l’esquerra serveix per a emmagatzemar les
imatges que vulgueu utilitzar; la de la dreta, per a fer el vostre mural. La pàgina té un tutorial
molt senzill que explica les diverses possibilitats del programa i com heu de fer servir les
eines.

A partir d’aquí, tot depèn de la
vostra creativitat. Com més original
i artístic sigui el mural, molt millor!

